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Figyelem!!!
Legnagyobb lapterjesztőnk (sza -

badá ru sítónk) pénz ügyi nehéz sé -
gei miatt az új ság árudák egy ré -
szé ben ezen a héten sem vá sá rol -
hatnak Új Szót. A lapot keressék
más újságárudáknál. Ezúton is
felhív juk ked ves olva sóink fi gyel -
mét: az előfizetés a leg biztosabb
mód ar ra, hogy az Új Szóhoz hoz -
zájus sa nak.

Az önhibánkon kívül oko zott
kel le met lensé gek ért mi kérünk
el nézést!

Nagybányai olvasóink 
figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la -
punk biztosan és időben el jusson
önhöz, fizessen elő a Niv Curier
Kft.-nél, V. Luca ciu utca, 100.
szám, tel.: 0262 211266, 0754-
 918990.

Földes László HOBO
József At tila estje

„Tudod, hogy
nincs bocsánat”

2014. június 14-én,
szombaton 19.00 órától

a Teleki Mag yar Ház kertjében
A BELÉPÉS INGYENES
a rendezvény költségeinek
fedezésére adományokat
köszönettel elfogadunk!

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó
Máramaros megyei

mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, mű -

kö dőképes nyomda, lap- és
könyv ki a dási engedély,

kiépített lap ter jesztői hálózat,
előnyös szék hely bér let.

Vállalkozók, magán be fek te -
tők, egyesületek, politikai a la -
ku latok ér deklődésére szá mí -
tunk az újság tovább mű köd te -

té se érdekében.

RÉSZLETEK A
SZERKESZTŐSÉGBEN.

Meghívó
Ezennel szeretném meg -

hívni Önt a MAVÁSZ  E -
gyesület június 17-i kon -
ferenciájára, amelynek
programját a harmadik ol -
dalon olvashatják. A ren -
dezvény a RIVULUS Szál -
ló konferenciatermében 
lesz megtartva, 12 órai kez -
dettel.

Az Egyesület tag jai nak
ingyenes, a konferencia
iránt érdeklődő nem ta -

goknak pedig 50 RON a
részvételi díj. Bármiféle
tá jékoztatásért for dulja -
nak Egyesületünk ügy ve -
zetőjéhez!

Helyszín: Nagybánya 
(Baia Mare),  Culturii ut -
ca, 3. sz.

Kérjük szépen a rész -
vételt visszaigazolni leg -
később június 15-ig!

Tisztelettel,

Kishegyi Endre
ügyvezető

Máramarosi Mag yar 
Vállalkozók Egyesülete

(MAVÁSZ), Nagybánya,
Unirii sugárút, 16/29 sz.
(Her mes Con tact iroda é -
pület), tel.: +40 722 356 724, 
e-mail: of fice@mavasz.ro,
honlap: www.mavasz.ro

Meghívó
Nyolcadikosok ballagása

a Németh Lászlóban
A Németh Lász -

ló Elméleti Líceum
szeretettel vár min -
denkit a VIII. osz -
tályosok ballagási
ünnepségére jú ni -
us 13-án, pénte -
ken, azaz MA 11
órától.

A Teleki Mag yar Ház és a Sárospataki Képtár
tisztelettel hív minden érdeklődőt

MOLNÁR IRÉN
sárospataki festőművész kiállításának megnyitójára.

– 2014. június 19., csü törtök 
17 óra 30 perces kez dettel –

A kiállítást megnyitja: Aros
János, Sárospatak Vá ros pol gár -
mestere.

Közreműködik Grigo ri an Sma -
randa (zongora) és Len gyel Ma -
rius (hegedű).

Szeretettel várunk mindenkit!

Gyalogtúra a
Bódi-tóhoz

Június 15-én, vasárnap az EKE Gu -
tin Osztálya és a Szatmárnémeti Ter mé -
szetjárók közös kirándulást szervez a
felsőbányai Bódi-tóhoz. Találkozás 9.30
órakor az állomás melletti busz meg -
állóban, illetve Felsőbányán a 8-as au -
tóbusz végállomásánál.

A tónál lehetőség nyílik vízi bi cik li -
zésre és úszásra, viszont aki a ma gas -
ból szeretné megtekinteni a tavat és a
környező hegyeket, az egy rö vid uta -
zást tehet a felvonóval a Fekete hegy
csúcsára.

Szeretettel várunk minden
természetkedvelőt!

Bódi-tó (Deák László felvétele)

Ingyen alapíthatnak céget azok,
akik eddig nem vállalkoztak

A képviselőház által szerdán elfogadott törvény értelmében ezentúl
kortól függetlenül alapíthatnak és jegyeztethetnek be céget azok a sze -
mé lyek, akinek a nevén nem szerepel kereskedelmi társaság.

Korábban csak a 35 év alattiaknak
nyílt erre lehetőségük.

Egyszersmind a cégbejegyzési költ -
ségek terhe alól is mentesíti a törvény

az igénylőket. Ugyanakkor az új jog -
szabály azt is lehetővé teszi a céga la pí -
tó számára, hogy legtöbb négy, meg -
ha tározatlan időre szóló munka szerző -

déssel rendelkező alkalmazott után egy 
évig ne fizessen társadalombiztosítást.

(tamási)

A nyugdíjas „Nagy csa lád”

ANNA-BÁLRA
készül j ú l iu s  6 -án  ( va sár  -

nap )  a SEL MONT ét te rem ben.
Téged is szeretettel várunk!
Jelentkezni minél hamarabb,

a 0362- 417818-as te le fon szá mon.
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Egyházi hírek
* A felsőbányai református egy -

házközségben a keresztség sakramen -
tumában részesült Sass Eszter Bíborka, 
Sass Zsolt Botond és a Rákos Veronika 
kislánya, akit Sass Boglárka Judit és
Bunda Zoltán tartottak  keresztvíz alá.

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit. Emlékezzünk, hogy vasár -
nap a Szentháromságot ünnepeljük. 

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus gyülekezet meghirdeti a „Vaká ci -
os bibliahét” elnevezésű gyermek tá bort, 
melyre nagy szeretettel várnak minden
fiatal érdeklődőt, aki június 25-28. kö -
zött Szamosardón szeretné mélyíteni bib -
liai ismereteit. A részvételi díj 150 RON,
ami fedezi a szállást és ellátást.

* A Nagybánya-újvárosi refor -
mátus gyülekezetből helyezték örök
nyu galomra Dobra Gáborné született
Pap Éva asszonytestvérünket, akit 86
évesen szólított magához az Úr;  Jákob 
Györgyné született Fodor Mária asszony -

testvérünket, aki életének 82. évében
hunyt el, valamint Giczei Lajosné szü -
letett Péter Ibolya asszonytestvérünket,
akit 79 évesen szólított magához az Úr.

* Ugyancsak a Nagybánya-új váro si 
református templomban kö tött házas sá -
got Bococi Emanuel, Lé vai Lu dovic és
Ivanciuc Stela fia és Kaszta No émi Má -
ria, Kaszta János  és Mülman I lo na lá -
nya. Tanúként Santo Paulo, Cod rea Da -
lia Anamaria, Torma Miklós és Blidar
Liliana voltak jelen. Isten áldása legyen
e megkötött házas ságon!

* A felsőbányai Nagybol dog asz -
szony plébániatemplomban ünne pé -
lyes Úrnapi mise lesz június 19-én, csü -
törtökön délután 18 órai kezdettel.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában ré -
szesült a házasság szentségében Sza -
niszló Balázs, Szaniszló József és Be -
nedek Zsuzsanna fia és Blaga Elena,
Blaga Ioan és Ardelean Florica lánya.
Tanúként Molnár Levente és Molnár
Ca melia voltak  jelen.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia temploma június
15-én Szentháromság vasárnapját ün -
nepli, ez a templombúcsú ünnepe. Meg -
hívott vendégek: Nm. Ft. Dr. Székely
János esztergom-budapesti segéd püs -
pök. A plébánia régi hagyománya sze -

rint, az ünnepélyes szentmise 11.30- kor
kezdődik, a 10 órai szentmise pedig,
csak ezen a napon, elmarad. Kérjük, ne 
feledkezzenek meg a teljes búcsú el -
nyerésének lehetőségéről.

* Június hava Jézus Szíve tiszte le -
té re van szentelve. Minden este 7 óra kor
lesz szentmise és Jézus Szíve áj ta tos ság.
Ezen a héten, szombat kivéte lé vel, a reg -
gel 7 órai szentmisék helyett közösen
fogják elimádkozni az Egy ház hivata -
los reggeli imáját, a Laudest, az az a Reg -
geli dícséretet a jelenlévők szán dékára. 

* Hálás köszönet mindazoknak, akik
besegítettek a temető takarításában és a 
templomi munkálatokban. A temető nagy -
takarítását folytatni fogjuk szombaton
is (június 7-én), 9 és 12 óra között. A
hittanórák elmaradnak, mivel ez a program
a gyermekek és fiatalok részvételére is
számít. Ugyanakkor buzdítjuk a ked ves
jelenlévőket is, csatlakozzanak hoz zánk, 
hogy szebbé tegyük temetőnket.

* A nagybányai Krisztus Király
plébánia templomából autóbuszt indí -
tanak június 27-én délután 17 óra 30
perckor Nagysomkútra. Jelentkezni a 
plébánián lehet, a 10 lej költség hozzá -
járulás ellenében. Nagysomkúton, jú -
nius 27-én ünneplik a helyi templomot, 
Szent László ünnepén.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

A hét mottója:
,,Az ésszerűen élő em ber

alkalmazkodik a világhoz.
Az ésszerűtlenül élő ra -

gaszkodik ahhoz, hogy a vi -
lágot próbálja magához

igazítani.”

(George Ber nard Shaw)

Az Uni ver sal Al loy Cor po ra tion Eu rope – repülőgépalkatrész gyár -
munkatársakat keres.  Folytonos fejlődésben lévén, technikai ismeretekkel

rendelkező, középiskola vagy egyetemi végzettsegű (mérnöki egyetem),
valamint számítógép ismeretekkel rendelkező személyek CV-jét érdeklődéssel
várjuk a következő e-mail címre: resurse.umane@universalalloy.com, vagy

személyesen, cégünk székhelyén: Dumbrăviţa 244 A.
Különböző állások betöltése lehetséges:

Termelés üzemeltető, Minőségellenőrző, Gépészmérnök, stb.
Az angol nyelv ismerete előnyt jelent, főleg a felsőfokú – mérnöki –

végzettséget igénylő állások betöltése esetén.
Minden önéletrajzot bejegyzünk, a megfelelő személyeket állásinterjúra hívjuk.

Előre is köszönjük érdeklődésüket.

A Nagy bá nyai Állat -
men tő E gy e sü let

vi dám és ü gyes ku tyái sze re tő gaz dik
je lent ke zését vár ják.

Továbbá szé pen kérjük, a ki te he ti,
tá mo gas sa te vé  keny sé gün ket, ma gán -
sze mély ként vagy cég ként is.

Sürgős jelleggel szal má ra, szi ge te lő
a nyag ra, fe de les mű anyag ved rekre
len ne szük sé gük ebe ink nek.

Elérhetőség: 0771747534.
Nevükben is e lőre kö szön jük!

Köszönjük!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lapunknak nyújtott támogatást a ma -

gyarországi Kármán Károlynak, aki 15 ezer forinttal járult hozzá a lap elő ál -
lí tási költségeihez.

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro Ge nius Egyesületet, mely -
nek számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU        RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01
OTP Bank Románia, OTPVROBU        RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01
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Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la je gye -

ket bo csát ki DU DÁS GYULA e gyik fest -
mé nyé nek kisorsolására.

Dudás Gyula városunk itthon és kül föl dön
ismert és el is mert festő mű vé sze, a nagy bányai
festőiskola ha gyo má nyai nak hű á po lásáért 2012-
 ben a Ma gyar Köz tár sa sági Érdem rend Lo -

vag keresztjével tüntet ték ki. A sorsolásra ke rü lő fest mény cí me Híd utca a re -
for mátus temp lom mal, mé re te 84x60 cm, fel becsült ér téke 2000 lej. Az alkotást
a Bá nya vi déki Új Szó anya gi tá mo gatására a ján lot ta fel a mű vész. Ezúton is kö -
szönjük! Tombolajegyek 10 lejes áron a szer kesztőségben és a Teleki Magyar
Ház ban kap hatók. Amikor a 200 jegy gaz dára ta lált, nyilvánosan sor so lunk, és
valaki a fest mény bol dog tulaj do nosa lesz.

TÖBB TOMBOLAJEGY = NAGYOBB ESÉLY!

Támogatási kérelem
Főtér Fesztivál 2014 -

Nagybányai Mag yar Napok
A rendezvény rövid ismertetése
Nagybánya legnagyobb szabású mag yar szabadtéri rendezvénye 2014-ben,

immár ki lencedik alkalommal kerül megszervezésre.
A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagybánya környéki magyarság évente meg -

rendezendő kültéri kulturális és szórakoztató rendezvénysorozata, amely Nagy -
bánya történelmi főterén kerül megrendezésre mag yar nyelven.

A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagybánya környéki magyarság közös -
ségépítő és közösségerősítő rendezvénysorozata. Célja a mag yar közösségtudat,
a mag yar önazonosságtudat és a mag yar kultúra megőrzése, erősítése ezen kö -
zös ségen belül. 

A Főtér Fesztivál mozgalomszerű, önkéntességen alapuló közösségi tevé kenység, 
a nagybányai és Nagybánya környéki mag yar civil szervezetek/csoportosulások
közös munkája. Nem profitorientált tevékenység, minden anyagi többlet csakis a 
következő években megrendezendő Főtér Fesztiválokra, vagy a nagybányai ma -
g yar közösség egyéb maradandó, humanitárius és közösségformáló tevé keny sé -
geire költhető el.

2010-től a szervezést a Főtér Fesztivál Egyesület bonyolítja le, mint a szer ve -
zésért felelős szervezet, melynek alapító tagjai és munkacsoportja az eddigi Fesz -
tiválokat szervező civil szervezetek/csoportosulások tagjai vagy újabban társult
szervezetek képviselői.

2012-től a rendezvénysorozat megfogalmazása: Nagybányai Mag yar Napok.
A Főtér Fesztivál 2014. szeptember 19-21. között lesz megtartva Nagybánya

régi főterén.
A Főtér Fesztivál honlapja:

www.foterfesztival.nagybanya.ro

www.facebook.com/foterfesztival

Felkérjük a kereskedelmi társaságok képviselőit, intézményeket és szer veze -
teket, valamint a lelkes magánszemélyeket, hogy lehetőségeik szerint járuljanak
hozzá az esemény sikeréhez és anyagi formában is támogassák rendez vé nyün -
ket. Az alábbiakban közöljük a támogatási kategóriákat:

A Főtér Fesztivál partnere: 15 000 lej felett

Fő támogató: 10 000 lej felett

Támogató: 5 000-10 000 lej között

     -     Arany fokozatú támogató: 3 000-5 000 lej között

     -     Ezüst fokozatú támogató: 1 000-3 000 lej között 

     -     Bronz fokozatú támogató: 500-1 000 lej között

     -     egyéb támogató: 100-500 lej között

A Főtér Fesztivál 2014 reklámanyagain a fenti rangsorolásnak megfelelően
fognak megjelenni  a támogató magánvállalatok, intézmények, illetve a támogató
magánszemélyek nevei.

Támogatási szándékukat kérjük jelezzék emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro

Köszönjük figyelmüket és szeretettel várjuk megtisztelő részvételüket és tá -
mogatásukat!

A Főtér Fesztivál 2014 szervezőcsapata

Nagybánya, 2014. június

Színe és fonákja:

Foci, kémia és orosz nyelv
Hogy kerül a csizma az asztalra, azaz mi köti össze a címbeli dolgokat?

Elmondom... Ismeretségi körömben híres vagyok arról, hogy a focihoz (értsd
általában a sportot), a kémiához és az orosz nyelvhez nem igazán konyítok, úgy
is mondhatnám, egyáltalán nem kedvelem ezeket a területeket. Mindehhez még
hozzáteszem a gyógyszertárak iránti ellenszenvemet, fóbiámat, amely még a
gyerekkoromból ered, de ezt most nem részletezem.

A sporttal úgy vagyok, hogy leláncolva se néznék meg soha például egy
meccset, művelni viszont a különféle sportágakat szeretem. Annyira nem ér tek
mondjuk a focihoz, hogy néhány héttel ezelőttig azt hittem, Reghecampf egy
fo cipályának a neve, s nem pedig egy sportembert jelöl a szó. Fél füllel hal -
lottam ugyan a különböző hírcsatornákon az említett nevet, de a végén sze rep lő 
németes „campf”-ból arra következtettem, egy focipályát neveznek így, mint
mondjuk a Maracana.

Ami a kémiát (és ezzel kapcsolatosan a gyógyszertárakat) illeti elég el mon -
danom - az Isten nem ver bottal mondást igazolva -, feleségem első szak má já -
ra nézve kémiatanár, jelenleg pedig gyógyszerészként dolgozik. Így hát újab -
ban többet járok egy hét leforgása alatt patikába, mint egész korábbi életem
során összesen. S hadd nem mondjam, kémiával kapcsolatos könyvet is írtam
már. Félreértés ne essék: nem szakkönyvet.

Az orosz nyelvhez fűződő ellenszenvemet most nem taglalom. Ami lyen sze -
rencsém van - a világpolitika, a világgazdaság alakulását figyelve -, egy szer
még kénytelen leszek oroszul is megtanulni.

E hosszúra sikeredett, de a továbbiakra nézve elengedhetetlen bevezető u -
tán rátérek a lényegre. Minap ugyanis támadt egy ötletem, rájöttem, miként le -
hetne kiköszörülni egy óriási igazságtalanságot, miként lehetne véget vetni egy hát -
rányos meg különböztetésnek. Ha már a sakk is sportágnak minősül, szeret ném
a gom bászatot is azzá nyilváníttatni. Mert milyen dolog az, hogy sport hor gá -
szat van, de sportgombászatról még soha nem hallottam? Pedig a gombász is
legalább annyi fizikai munkát fejt ki, mint a horgász, ha nem éppen többet. A
horgász csak ül vagy áll a parton, az úszóra koncentrál, s dugiban, vagy nyíl -
tan meg- meg húzza a sörösüveget, míg a gombász gyakran 10-20 kilométert is
meg tesz hegyen-völgyön át, míg összegyűjt egy paprikásra való pitonkát (var -
gányát). Igaz, közben a gombász is meghúzza párszor a pályinkás flaskát,
de csakis azért, hogy legyen ereje legyűrni a hegyet, és  ne kelljen sokáig ci -
pelni a teli flaskát.

Szóval, ezennel megalapítom a Sportgombászok Egyesületét, s várom a ta -
gok jelentkezését. Tagja lehet az egyesületnek bárki, aki szereti a természetet,
és folyton lehorgasztott fejjel, periszkópikusan avar alá pillantva túrázik. A
sportszerűség jegyében még egy feltételt teljesíteni kell: a fellelt gombát min -
dig vissza kell dobni, akárcsak a sporthorgászok esetében a halat. 

Tamási At tila

A MAVÁSZ-konferencia
programja 

2014. június 17., helyszín: Rivulus vendéglő
 Pro gram: 

12.00-12.20 óra: A vendégek fo ga -
dása 

12.20-12.25: A vendégek kö szön -
tése – Komlósi József elnök 

12.25–12.50: EU-s pályázatok és a -
zok buktatói a 2007-2013 periódus ta -
pasztalatai alapján. 

Bemutatkozik a KRÜH szat már né -
meti irodája 

Előadó: Balog Zoltán KRÜH iro da -
vezető 

Kérdések megválaszolása 
12.50-13.15: Sikeres vállalkozás. 
Előadó: Blasko István, Elec tro Sis -

tem cégcsoport vezérigazgatója. 
Kérdések megválaszolása 
13.15-13.40: Mar ket ing - mire jó

és mire nem. 
Előadó: Farkas Levente, a Maros -

vásárhelyi Mar ket ing Iskola alapítója 
Kérdések megválaszolása 
13.40-14.15: Kávészünet 
14.15-14.35: 2014-es változások az

adózás területén. 
Előadó: Komlósi József menedzser
Kérdések megválaszolása 
14.35-15.00: Az első világháború

kitörésének 100 éves évfordulója. 
Előadó: Varga Zsolt levéltáros 
Kérdések megválaszolása 
15.00: Beszélgetések, állófogadás

A nagybányai RMDSz-nél  FEHÉR MIKLÓS
ügyvéd tart jogtanácsadást.

Az érdeklődőket minden kedden 15.00-16.00 óra
kö zött várjuk a nagy bá nyai RMDSZ-székházba.



2014. június 13. KULTÚR-TÁJ

Kitekintő

Öt lépés a mag yar-román
történelmi megbékélés javára
A 4. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében szervezett román nyelvű

rendezvények meghirdetése első látásra csupán ötletes kultúr diplo má ci -
ai fogásnak tűnt sokak számára, hiszen nemigen gondolta komolyan sen ki,
hogy egy ilyen nagyszabású, hangsúlyosan mag yar jellegű könyvhét ro mán
nyelvű érdeklődőket is vonzzon. Annál nagyobb volt a megle pe té se azok -
nak, akik az EME székházban szervezett történelmi kerekasztalon részt vet -
tek, ugyanis ritka feszes, sőt kifejezetten izgalmas délutánt mond hattak ma -
gukénak, ahol nemcsak a jelenlévő román anyanyelvű történe lem taná rok
empátiája, de a Bariţiu-líceum fiatal Kolozs vár-szerel mesei nek élénk ér -
deklődése is alapjaiban biztosította a rendezvény élet- és va lószerűségét.

1. „Azt mondtátok hogy
Iancu román. Na, akkor

építsétek újra ti!”
Az ötletgazda Fehér Holló Média -

klub nevében Szabó Csaba tévés új ság -
író vázolta fel a rendhagyó román nyel -
vű kerekasztal fő- illetve alcímének gyö -
kereit. 

– Azért adtuk a Románok és ma gya -
rok a Tükrök országában (Românii şi
maghiarii, cetăţeni in Ţara Oglinzilor)
főcímet, mert mi, magyarok és a ro má -
nok is hajlamosak vagyunk ugyan ab ból
a tükörből, ugyanazon szögből mást lát -
ni, de főleg a tükör mögött keresni (lásd
Lewis Carroll regényét). A Történelem 
fűközelben (Istorie la firul ierbii) al cí -
met az a szörnyű valóság ihlette, amely 
a Hunyad megyei, zajkányi Hunyadi- em -
lékmű mellett fogadja az országút ván -
dorait. Az emlékművet a forradalom u -
tán azonosítatlan patrióták munka gé pek -
kel széttörték, a buzogányt bedobták a
tóba. Most, amikor pénzt kellene adni,
amikor munkával és nem szájjal kel le -
ne bizonyítani a „mag yar és román ci -
vil félnek” a hazáért vérző szívét, ak kor
a mag yar fél – gondolom  – azt mond ja:
Azt mondtátok, hogy Iancu román. Na, 
akkor építsétek újra ti! A román fél pe -
dig  – gondolom  – emígyen: Azt mond -
tátok János mag yar. Na építsétek újra
ti! És így áll több mint két éve az em -
lékmű a fűben, demokratikus csendben 
– mondta a Fehér Holló Médiaklub a la -
pítója, Szabó Csaba – aki a moderátor
szerepét is elvállalta.

2. „Véget vetni a Broşoi és
Opoţai korszaknak”

Benő At tila nyelvész vetítettképes e -
lőadást tartott a Mag yar–Román Ku ltu -
rális Szótárról. Bemutatta, hogyan kell 
használni, címeket vetített ki, többek kö -
zött az Erdélyi Múzeum Egyesület szó -
cikkét is, amelynek láttán Bogosavliev
Vladi mir, a Bariţiu-líceum történelem -

tanára meg is jegyezte a nézők so rai ból, 
hogy az ő diákjai tudják már azt is, hogy
ez a Rhédey-palota, és hogy Charles her -
ceg egyik felmenője Rhédey Klaudia volt.
Ezt diákjai is megerősítették (tizedi ke -
sek és tizenegyedikesek). A jegyző köny -
vet vezető Aurel Lavric kisinyói egye te -
mi tanár románul (moldovánul) és Li li a
Glekova gagaúz újságíró (oroszul) je -
gyezte a Benő At tila könyvbemutatója
után megfogalmazott megbékélő lé pést:
a „mag yar fél” elvárja, hogy a román
média helyese(bbe)n használja a mag yar
közéleti személyiségek, intézmények ne -
vét, hiszen most már a világhálón is ol -
vasni a szótár cikkeit. A moderátor ezt
így fordította le a derülő román fia ta lok -
nak: „Véget vetni a Broşoi (Brassai) és 
Opoţoi (Apáczai) korszaknak”.

3. Empátiával kivédeni a
történelmi szakháborút

Ionuţ Costea egyetemi tanár felszó -
lalását többen is őszinte izgalommal vár -
ták, hiszen a neves történésznek töb ben
is diákjai voltak a jelenlévő középis ko -
lai történelemtanárok közül.

–  Az a „történelmi szakmai há bo -
rú”, aminek Romániában tanui va gyunk,
valójában egy olyan európai kognitív
folyamat része, amely a történelem meg -
ismerésének természetes velejárója. Mi -
vel egyre kevesebbet tanulnak a diá kok
az iskolákban történelmet, minden in -
formációszerzési lehetőséget fel kell hasz -
nálni. Empátiával kell viseltetni min den
olyan elmélet iránt, ami ellentmond a
főirányzatoknak, hiszen minden elmé -
letből, ha nem is értünk egyet vele, le -
het tanulni -  mondta az egyetemi tanár, 
aki adott pillanatban kezébe vette a ro -
mán nyelvű Magyarságtörténetet (O is -
torie a maghiarilor, Világhírnév Kia dó, 
2014.) és megjegyezte: ez a köny egy
nagy lépés a mag yar-román történelmi
megbékélés felé. 

Vladi mir Bogoslaviev, a Gheorghe
Bariţiu Elméleti Líceum történelem ta ná -
ra beszámolt arról, hogy a líceumban,
ahol tanít, történelmi kört szervezett an -
nak érdekében, hogy Kolozsvár törté -
nelmét megismertesse a román líceumi 
diákokkal. Meglepődve tapasztalta, mek -
kora az érdeklődés az általa vezetett tör -
ténelmi sétáknak, így meggyőzte a tan -
felügyelőséget, hogy Kolozsvár törté nel -
mét hivatalos tantárgyként oktathassa.
Erre ősztől sor is kerül.

– Az volt a döb benetes, hogy ki de -

rült, nemcsak a gye rekeknek nincs fo -
galmuk a kolozsvári történelmi esemé -
nyekről, épületekről, Bánffy-akról, Rhé -
dey-ekről, Jósikáról, Babos-palotáról,
de a felnőtteknek sincs! – mondta.

Hozzátette: nagy öröm számára, hogy
tizedikes-tizenegyedikes diákjai mi lyen
érdeklődést mutatnak a hóstátiak, a pro -
testáns templomok, nemesi (kis)pa lo -
ták és történelmük iránt.

Erre a témakörre rímelt rá dr. Cip -
rian Rad, a Görög-Katolikus Líceum tör -
ténelemtanára, az O istorie a ma ghia ri -
lor társszerzőjének felszólalása, aki ar -
ról beszélt, hogy jó lenne többet taní ta -
ni a diákoknak az erdélyi fejedel mek -
ről, de ez azért is nehéz, mert egyre ke -
vesebb az óraszám az iskolákban. 

–  Nemcsak Bethlen Gábor és Bocs -
kai István marad ismeretlen személyi ség
a diákok számára az iskola elvég zé se
után, hanem jónéhány havas al föl di és
moldvai fejedelem is. Keresni kell an -
nak a lehetőségét, hogy több törté nel -
met  lehessen tanítani a diákoknak, és
ak kor könnyebb lenne az erdélyi feje -
delmek világát is képbe hozni – mond -
ta a történelemtanár, aki a román nyel -
vű Magyarságtörténelem egyik legne -
hezebb fejezetének (Erdély a 16.-17. szá -
zadban) szerzője is egyben, valamint
Bethlen Gábor életútjának kutatója.

4. Nagy csend a teremben:
„Er dély nem volt román

ország...”
Răzvan Mihai Neagu, a Tordai Mű -

szaki Líceum történelemtanára kuta tá -
sairól beszélt, pontosabban Magyar or -
szág és a Pápaság 11-14. századi kap -
csolatairól. Két elméletet állított eddig
fel. Az egyiket a korszak egyházi mél -
tóságainak nevei alapján készül fel fut -
tatni. Kutatásai során olyan nevekre buk -
kant az előljárok névsoraiban, amelyek 
arra engednek következtetni, hogy Ma -
gyarország még jóval Szent István után 
is ingadozott Róma és Bizánc között.
Jelenleg a tordai fiatalok egykori kül föl -
di diákoskodását tanulmányozza. Má so -
dik „elmélete” elcsendesítette a termet: 
„Erdély soha nem volt román ország.
A románoké, magyaroké, szászoké és a 
többieké volt...”

A kerekasztal eddig is teljesen le kö -
tötte az érdeklődőket, de ettől a perctől
kezdve szinte minden mondat saját lá -
bára állt. A történészek kezdtek bele- be -
lekérdezni egymás elméleteibe. Ki sebb
szópárbajok alakultak ki Vladi mir Bo -
gosavliev és Ionuţ Costea között, majd
Răzvan Mihai Neagu és Ionuţ Costea kö -
zött. Az egyedüli történelemtanár, aki nem
bocsátkozott vitába, az Ciprian Rad volt, 
beismerte, túlságosan tiszteli e gye temi
ta nárát ahhoz, hogy ne izguljon e lőtte...

Az érdekfeszítő vitának a mode rá tor,
illetve a Bariţiu-líceum „Kolozsvár- sze -
relmes” diákja vetett véget, aki arra a
kérdésre, hogy mi tetszett eddig Ko -
lozsvár történelméből, a következőket
mondta:

–  Hát engem valósággal sokkolt az,

hogy itt magyarok voltak... Mi teljesen
másképpen tudtuk. Örvendünk, hogy
tantárgy lett Kolozsvár történelme...

5.Kisinyó, moldovánok,
magyarok, gagaúzok

A pillanatnyi oldódást mosolyok so -
ra követte és tette nagycsaládiassá. De
nem sokáig „pihenhetett” a nagy kö zön -
ség, mert Stepan Bul gar gagaúz tör té nész
kicsit szigorúan vágott vissza Vladi mir 
Bogoslaviev-nek („Aki azt kérdi, hogy
mi gagaúzok szeldzsuk törökök va gyunk,
annak fogalma sincs kik élnek Moldá -
viában”); szerencsére az orosz-román
fordítás sántított egy kicsit, így sikerült 
úgy belemelegedni a keresztény törö kök
világába, hogy már csak a kérdések ö -
zöne akadályozta a teljes harmóniát.

Ebbe a gagaúz-orosz világba lépett
bele az apró termetű, huszonéves ga ga -
úz újságíró, Liliana Glekova, aki nagy
izgalommal ismerte be, hogy nem tud
sokat az erdélyi magyarokról, de Ga -
ga úziában tudnak rólunk. Be számo ló ját,
amelyben a Gagaúz Rádiónál folyó mun -
kájáról beszélt, általános és jóindulatú
mosolyözön fogadta, hiszen a mondat -
szerkesztésből és mondanivaló formá -
lásból – bár az szinte kifogástalan ro -
mánsággal „készült” – igencsak átütött 
az az „átkosbeli” békevágyó hangszín, né -
hol kifejezetten „szovjetúniós jóság gal”.

Lilia Glekova, mielőtt átadta volna
– a rendezvény orosz nyelvű titká ra ként
– a szót a kerekasztalt záró Aurelian
Lavric kisinyói egyetemi tanárnak, ne -
vén nevezte a kerekasztal négy lépését. 
1. „Véget vetni a Broşoi és Opoţoi kor -
szaknak”. 2. Empátiával fogadni min -
denféle elméletet, mert mindenből le het
tanulni 3. Bevezettetni Kolozsvár tör té -
nelmét tantárgyként 4. Többet taníta ni-
 ta nulni az erdélyi fejedelmekről, 5. Hang -
súlyozni kell Erdély sokszínűségét a ro -
mán diákok körében.

Aurelian Lavric, a Kisinyói Állami
Egyetem tanára, a Fehér Holló Média -
klub barátja (és az erdélyi magyarság
nagy tisztelője), a Moldáviában meg je -
lent, nagy port felverő cikkéről beszélt, 
amelynek címe: Legătura între ma ghiari
şi moldoveni sau de ce Ungaria este un 
exemplu pentru RM (A magyarok és a
moldvaiak kapcsolat, avagy miért pél -
daképe Magyarország Moldáviának).
Aurelian Lavric meglátásában Moldva
nem létezne Nagy Lajos és Magyar or -
szág nélkül. Többször is rámutatott: Ma -
gyarország amolyan sajátos anyaor szá -
ga Moldovának és Moldáviának.

***
A kerekasztalt követő folyosói be szél -

getéseken töbször is elhangzott a ro mán
anyanyelvű történelemtanárok és a diákok
részéről: máskor is szívesen jönnek. 

Hát akkor hívjuk őket! A hatodik, he -
tedik és nyolcadik lépést is nekünk kell 
megtennünk, hiszen a megbékélés té ma -
köre nemigen „kifizetődő” manapság,
amikor a hivatásos magyarok és hiva -
tásos románok „munkaviszonya” a leg -
vonzóbb. (Fehér Holló Médiaklub)
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60 éves érettségi talákozó
Bizonyos körülmények miatt ebben 

a hónapban nem vehettem részt volt osz -
tálytársaimnak, a Nagybányai Gheor -
ghe Şincai Középiskola (a volt  1. szá -
mú Középiskola) öregdiákjainak a ta -
lálkozóján, ezért ebben az írásomban kí -
vánok erőt, egészséget, hosszú életet a
még élő néhány osztálytársamnak, a kik -
hez erős érzelmi szálak fűznek, és em -
lékezem azokra a tanárokra és osztály -
tár saimra, akik már eltávoztak közü lünk,
és „égi” iskolában tanítanak, illetve ta -
nulnak.

Nem kételkedem abban, hogy Man -
cika néni, az osztályfőnöknőnk, vala -
mint mag yar nyelv és irodalom tanár -
nőnk hiányzásomat igazolná, ha még él -
ne.

Thurman Mária úgy nevelt ben nün -
ket, hogy a családban és a munka he -
lyen egyaránt helyt állhassunk. Azzal
is „bontogatta szárnyam”, hogy fel ké -
szített a Mag yar Nyelv és Irodalom Tan -
tárgyverseny megyei szakaszára. A Szat -
márnémetiben megrendezett megyei sza -
kaszon első helyezést értem el Fazekas 
Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő köl -
teményét elemző fogalmazásommal. A 
diplomán kívül Sztálin a nyelvtu do -
mány ban című, négykilós, díszkötéses 
könyvvel jutalmaztak meg. A népek
mindentudó vezérét istenítő könyvet
értékesnek tekintettem, mert két hétig
lakásunkban kitűnő minőségű papír já -
val gyújthattuk meg a tüzet a kály hánk -
ban.

Csak kellemes emlékek fűznek a sze -
líd, szerény, halványan mosolygó, meg -
értő, elnéző Kramarik Oszkárra, God za
Ferencre, a földrajz tanárunkra, aki ó -

ráin nem untatott minket száraz adatok
gépies elsorolásával, hanem a népek
mindennapi életéről, távoli tájak vará -
zsáról mesélt nekünk.

A közvetlen, szellemes Rajcsányi Ist -
ván, az orosztanárunk hétfői óráján na -
gyon gyakran magyarul a vasárnapi bel -
földi és külföldi labdarúgó mérkő zé sek -
ről beszelgettünk.

Kádár Istvántól, a szigorú, szak ma -
i lag felkészült fizika és csillagászattan
tanárunktól egyszer kölcsönkértem egy,
a Naprendszerrel foglalkozó könyvet. Az
égitestek pályájának a kiszámítása nem
érdekelt engem. Arra voltam kí ván csi,
hogy vajon létezik élet más boly gó kon.
Miután az egyik óráján visszaadtam a
könyvet, a tanár úr a táblához szólított,
hogy számítsam ki az egyik bolygó moz -
gásának a pályáját. A szemem be huny -
va ismeretlen csillagok táncoltak a sze -
mem előtt, de egyetlen képlet sem ju -
tott az eszembe.

Most is magam előtt látom a szintén 
szigorú Papp Katalin matematika ta nár -
nő szúrós, átható tekintetét. Úgy ér zem,
hogy „röntgenszeme” behatol az a gyam -
ba, bonyolult képleteket keresve, de ott 
még az egyszeregyet sem találja meg.

A zeneórán sem jeleskedtem, ütem -
érzékem gyenge volt, ezért ritkán tán -
coltam, mert attól féltem, hogy a lá nyok
tyúkszemére taposok. A zenetanár nő -
nek (akinek a nevét elfelejtettem) egy -
szer azt mondtam, hogy tenorként a
Met ro pol i tanban is felléphetnék. Mie -
lőtt kitett az osztályból, ezt tanácsolta
nekem:

- Már ma utazzék el Amerikába!
Néhány elhunyt osztálytársamról is

sok emléket őrzök.
Az ötletekben gazdag Fazekas Gyu -

ri, a neves sportújságíró, a nagybányai
labdarúgás történetét megörökítő si ker -
könyv szerzője az osztályunk melletti
falra felfüggesztett, hétfőn megjelenő,
főként sporttudósításokat tartalmazó Lát -
tuk, hallottuk, olvastuk című faliúj sá got
is szerkesztette. Egyszer Man úr, a rajz -
tanárunk magát vélte felfedezni Gyuri
egyik karikatúrájában. Az igazgató elv -
társ, a gimnázium éber cenzora más nap
betiltotta a faliújságot. A rajztanárt e -
redeti módon büntettük meg. Az egyik
padból zsinórt vezettünk a táblához, és
azt a tábla lábához kötöttük. Amikor a
tanár úr a táblához ment, egyik osz tály -
társunk meghúzta a zsineget. A tábla
megdőlt, de szerencsénkre taná runk nak
a haja szála sem görbült meg.

Szintén gyakran gondolok a piros -
pozsgás arcú, a légynek sem ártó, a má -
nak élő Schuller Dodira, a harsányan
kacagó, segítőkész Földes Gyurira, a
szálas (magas termetű), szellemes, „szív -
rabló” Kalmár Tibire, a kiváló fog tech -
nikusra, a csínyeket kedvelő, bőbe szé -
dű Jamniczky Rudira.

Osztálytársaim többsége ragad vány -
névvel is rendelkezett. Az én ragad -
ványnevem Szobor Juli, Nagy István A 
szomszédság nevében című regé nyé nek
a főhőse volt. Valószínűleg azért kap tam
ezt a ragadványnevet, mert testnevelés
órán mindig csetlettem-botlottam, és a -
mikor kínzóeszközeim, a tornaszereket 
megpillantottam, azonnal sóbálvánnyá 
dermedtem.

***
Egészségi állapotomra nem pa nasz -

kodom, mert nem vagyok ágyhoz köt -
ve. Pehelysúlyú vagyok, mert való szí -
nűleg édesanyámtól örökölt felgyor sult
anyagcserében szenvedek. Ennek e gyik
tünete a farkasétvágy.

 A nagybányai Veliciu doktor úr egy -
szer így vígasztalt engem:

- Ön csupán ezzel a betegséggel
100 évet is élhet.

- Doktor úr, nagyon örvendek, hi -
szen ez azt jelenti, hogy 100 éves ko -
romban egészséges csontvázként fo gok
élni - mondtam mosolyogva a dok to -
romnak.

A hosszú élet egyik titka a derű lá -
tás. A múlt század hatvanas éveiben
va lószínűleg benneteket is szóra koz ta -
tott az Ének az esőben (Sing ing in the
Rain) című amerikai zenés vígjáték. E -
gyik felejthetetlen jelenetében egy nő
és egy férfi piros esernyő alatt táncol és 
énekel az esőben. Lássuk mi is borult,
esős napokon  is a napfényt, a szi vár -
ványt a felhőtakaró felett! Érettségi ta -
lálkozónkon ne beszéljünk a beteg sé -
gekről, az orvosságokról, a halálról! Csak
a SZÉPRE emlékezzünk. Ha nem fé -
lünk a haláltól, akkor a Kaszás sem fél
tőlünk. Abból is erőt meríthetünk, ha
érezzük a Teremtő állandó jelenlétét.

Hiszem, hogy a jövő évben ismét
találkoztok, és azon a találkozón én is
személyesen, veletek együtt fogok szó -
rakozni.

AZ ÖRÖKIFJÚ JÓSKA (SZOBOR JULI)

Boczor József

Péter Károly jegyzete:

Hinni és tudni
Kétféle valóság létezik: a látható és a láthatatlan. A látható valóságot ál -

talában tudásunkkal és érzékszerveinkkel, míg a láthatatlant hitünkkel is mer -
hetjük meg. Mivel ezen eszközök rokonok, sokszor összefonódva, együttesen
se gítenek bennünket a valóság két tartományának megismerésében. Sokszor
nem elég a hit, tudás is kell; sokszor nem elég a tudás, hit is kell a meg is me -
rés hez.

Szüleink vallották, hogy a hit megoldja minden problémájukat. Arról a hit -
ről beszélek első sorban, amelyik nem azonos a vallással. Ha csak egy kicsit is 
kevesebbet hisznek a földiekben, és többet gondolkodnak, az eredmény csodá -
la tosabbra sikeredik. Akkor elkerülhettük volna a háborút, a holokausztot, az
orosz megszállást, a kommunizmust, a vallásüldözést, és sok minden mást, a -
mi ezekkel járt. A valóság ma más lenne, és más a világunk is!

Ami minket illet, mi már  többet tudunk és így a politikusok kenetteljes pré -
di kációit jobban „megértjük”, de hiányzik belőlünk az erős hit, ami nélkül nem
ismerhetjük fel az irányt, amerre mennünk kell egy élhetőbb valóság meg te rem -
tése érdekében.

Hit és tudás egyformán szükségeltetik a látható valóság meg változ tatá sá -
hoz. Ha azonban közöttünk, vagy éppen a legmagasabb társadalmi szinten
még mindig vannak olyanok, akiknek mindent elhiszünk, az annak tudható be, 
hogy még nem gondolkozunk eleget. Nem vesszük észre, hogy ezek az embe rek
soha semmit nem mondanak, soha nem a kérdésre válaszolnak, és mégis min -
dent megmagyaráznak.

A Jóisten mindnyájunkat megáldott a gondolkodás képességével. Próbál -
junk hát gondolkozni és hinni. Ugyanakkor jegyezzük meg: nem elég hinni, azt
is tudni kell, hogy mit hiszünk, és kiben hiszünk.

Meghívó
 „Ha nem az Úr építi a házat, építői hiába dolgoznak rajta” Zsolt 127, 1

 Plébániai nap az új Don Bosco
terem megáldásával

Június 14-én, szombaton, azaz HOLNAP szeretettel meghívjuk plé bá -
niánk híveit, jó te vőit egy közös hálaadó ünneplésre.

Pro gram:
10.00 órától ünnepi hálaadó szentmise plébániánk jótevőiért, Boldog

Schef ler János püspök ereklyéje jelenlétében
11.00 óra: közösségünk új termének megáldása
12.00 óra: kávészünet/regisztráció
12.30 óra:  Te Deum - hittanos gyermekeink előadása
13.00 óra:  „Evezz a mélyre” - csoportos beszélgetés/plénum
13.00 óra: gyerekeknek: kézműves foglalkozás, akadályversenyek
14.00 óra: ebéd
15.00 óra: Vidám percek - fiataljaink koncertje
16.00 óra: karaoke/nótaest
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A rendelőben az orvos az is -
tennek se tudja rávenni a fiatal
lányt, hogy derékig levet kőz zön.
Egy idő után a doki megunja a
dolgot:

- Na, ebből elég! Most szé -
pen bemegy a fülkébe, ott elő -
ször leveti az előítéleteit, aztán 
a melltartóját! 

***
Egy fiatalember beront a fod -

rászmuhelybe:
- Hányan vannak előttem?

- Tízen.
Elrohan, de fél óra múlva

visszajön:
- Hányan vannak még?
- Öten.
Megint elmegy, fél óra múl -

va ismét visszajön:
- Hányan vannak?
- Nem fogadok több kun -

csaftot, zárok.
- No, nem baj, majd leg kö -

zelebb - törli gyöngyöző hom -
lokát és elballag.

A fodrász morfondírozik:
- Vajon honnan jött ez az

őrült?
Azt mondja az utolsó ven -

dég:
- Én tudom, a maga fele sé -

gétől.

***
Ballag két diák. Szól az egyik:
- Hány éves vagy?
Erre a másik:
- 18. Miért, te?
- Én is! Hol születtél ?
- Pesten.
- Én is.
Jön a tanár, szól az egyik:
- Képzelje, ugyanannyi é ve -

sek vagyunk és ugyanott szület -
tünk!

A tanár csak bólogat, oda -
megy az egyik kollégájához:

- A Szabó ikrek már meg int 
ittasan jöttek iskolába.

***
Két kémiaprofesszor be szél -

get: 
- Képzeld, tegnap betörtek 

a laboromba. Azóta nem ta lá -
lok savakat…

***
A férfi este odaáll a fele sé -

ge elé, mutogatja az izmait. 
- Nyolcvan kiló dinamit... 
Az asszony nevetni kezd: 
- De mit érek vele, ha a gyúj -

tózsinór csak négy centi?

***
Dél-alföldi kannibálok: 
- Hol van a felöségöd? 
- Mögöttem. 
- Mögötted? 
- Mög.

***
Feleség panaszkodik a férj -

nek: 
- Te mindig csak szexet a -

karsz. Pedig nekem a figyelem 
hiányzik. 

Férj: 
- Figyelem, figyelem, szex 

következik!
***

Középkorú házaspár áll az ál -
latkertben a go rilla ketrece
előtt. A go rilla láthatóan na gyon
fel van spanolva. 

Így szól a férj az asszony hoz:
- Irén, vedd le a felsődet, néz -

zük meg, mit reagál a majom! 
A nő vonakodva leveszi a

felsőjét, és ott áll a ketrec előtt
egy szál melltartóban. Ekkor már
a go rilla a látványtól majd szét -
szedi a ketrecet. A férj ismét meg -
szólal:

- Irén, vedd le a melltar tó -
dat is, és menj hozzá közelebb!

A nő megcsinálja, amit a fér -
je mondott neki. Ezt követően
a go rilla teljesen felajzott álla -
potban berántja a nőt a rácsok
mögé. A férj odakiabál a fele -
sé gének : 

- Irén! Na neki magyarázd
meg, hogy most fáj a fejed!

***
- Mi ez? Azt mondtam, moz -

donyt rajzolj! Ennek még ké -

ménye sincs! Ez csak egy tég -
la valami nevetséges izével a
tetején! Erre csak elégtelent tu -
dok adni. Mi is a neved? 

- Kandó Kálmánka…

***
- Drágám, mi lesz ma e béd -

re? 
- Semmi. 
- De tegnap sem volt sem -

mi! 
- Két napra főztem.

***
Egy férfi az edzőteremben

meglát egy fiatal, jó alakú nőt.
Megkérdezi az edzőtől: 

-  Melyik gépet kellene hasz -
nálnom, hogy az ilyen csajok
felfigyeljenek rám? 

Mire az edző: 
- Próbálja ki azt a pénz ki -

adó automatát az előtérben!

***
Szőke nő a kollégájának: 
- Laci, hogy kell kinyitni a

pénztárgépet? 
- Nyomd meg a C-t! 
- Laccci, hogy kell kinyitni?

 10 dolog férfiaknak, amiből világos,
hogy vége van a mézesheteknek

1. Lehuppan a WC-re, miközben éppen fogat mosol.
2. A csipkés, francia szabású fehérneműk helyett vastag,

fehér gyapjút kezd el hordani.
3. Elkéri a borotvádat.
4. Mikor óvszert vesz a boltban, már nem pirul el.
5. Hagyja, hogy a bi kini fehér nyoma büntetlenül ter jesz -

kedni kezdjen, mihelyt vége a napozóidőnek.
6. Már nyáron sem szörteleníti a lábát.
7. Elalszol anélkül, hogy megpróbálnád rávenni egy kis szex -

re, és ő nem sértődik meg. Ő is alszik.
8. Mindenféle kenceficékkel az arcán fekszik be melléd az 

ágyba.
9. Vitában az anyja pártját fogja.
10. Fél kiló jégkrémet eszik meg rögtön a kartonból az or -

rod előtt, bármiféle bocsánatkérés vagy magyarázkodás nél -
kül, és anélkül, hogy megkínálna.

10 dolog nőknek, amiből világos,
hogy vége van a mézesheteknek

1. Púzik az ágyban.
2. Megkér, hogy vágd ki a szörszálakat a füléből.
3. A te fogkefédet használja, és te nem bánod.
4. Nem rakja rendbe a vasárnapi lapot neked, miután el -

olvasta.
5. Már nem pirul el, amikor tampont vesz a boltban.
6. Elfelejti, hogy a megismerkedésetek évfordulója van -

akárcsak te.
7. Ő eszi meg az utolsó pizzaszeletet.
8. Egy csomó programot csinál azokra az időszakokra, a -

mikor menstruálsz - amivel ugyanúgy tisztában van, mint te.
9. Már nem tesz úgy, mintha odalenne a ,,különc" Béla bá -

csikádért.
10. Már nem nyitja ki neked a kocsi ajtaját, ha elmentek

valahova, sőt, egyfolytában a dudát nyomja, míg elkészülsz.

Heti jótanács
Ha egy nővel vitatkozol,

az pont olyan, mintha letar -
tóztatnának! 

– jogodban áll hallgat -
ni, és 

– minden, amit mon dasz,
felhasználható ellened!

- Megnézed anyukát a szobájában, hogy mi lehet vele?
Nekem kissé gyanús, mert két napja nem lájkolta

kedvenc sorozatát a Facebookon!
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Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület

Húsz éve a keresztény
magyarság szolgálatában

„Nem azért küzdünk, hogy címeket szerezzünk; azért szerzünk cí -
meket, hogy küzdjünk!” – olvasható a Turul-Sas Lovagrend cí mer -
talpához helyezett szalagon szervezetünk jelmondata.

Idén ünnepel a Turul-Sas Hagyo -
mányőrző Egyesület. Az anya szer ve -
zet 20. születésnapját ünnepli. 1994. má -
jus 21-én négy – történelmet kedvelő –
fiatalember Nagybányán életre hívta a
Turul-Sas Lovagrendet. Bizarrul hang -
zó gondolat. Milyen joggal, milyen a -
lapon tettük mindezt? Nem állt mö göt -
tünk sem állam, sem egyház, sem párt
vagy világszervezet, tehát legitim jog -
a lapja tettünknek nem volt. S nem is
gondolkoztunk abban, hogy az alapí -
tás nak jogot szerezzünk. Miért is sze -
reztünk volna? Fiatalok játékának in -
dult, egyetlen létező példát követve, a
magyarországi Szent György Lovag -
rend évenként megrendezett Visegrádi
Palotajátékait. Az ott látottakat próbál -
tuk mindennapjainkba beültetni, s köz -
ben megfogalmazni a máramarosi szór -
ványságunkból adódó mag yar élet ne -
hézségek minket, fiatalokat érintő gond -
jait, s ezekre megoldást, gyógyírt keres -
ve váltunk egyre inkább az európai ke -
resztény múltba visszatekintő, öntu da -
tos magyarságot vállaló, fiatalokkal fog -
lalkozó szervezetté. Nem kellett joga lap
hozzá… az idő dönti el létjogo sultsá -
gunkat. 

Katonai hagyományőrző
szervezetként

Erdély legrégebbi lovagrendje va -
gyunk, s Kárpát-medencei viszony lat -
ban is folytonos működést felmutatva,
a szentgyörgyösök után, a második he -
lyet foglaljuk el. Ma már divat ha gyo -
mányőrző csapatokat, lovagrendeket a -
lapítani, de amikor mi ezt tettük, a vi -
lágnak fogalma sem volt arról, hogy mit
cselekszünk, s hogy mindez mire len ne 
jó. Húsz év elteltével azt látjuk, hogy
a mi a tevékenységünket illeti, talán a
leg sokrétűbb a többi hasonló szerve zet -
hez képest, hiszen a katonai hagyo -
mányőrzés mellett az idők folyamán
egyre több tevékenységet vállaltunk be.

Az első két év a lovagrendekben rej -
lő játékról szólt. Majd a lovagrendek
lényegi megismeréséről, a középkori ka -
tonai hagyományőrzés stílusje gyei nek
elsajátításáról, a saját szabályok, a sa -
já tos arculat kidolgozásáról szóltak az
évek. 1999-től helyet kaptunk a nagy -
bányai Szentháromság templom egyik
termében, hogy gyűléseinket, elmél ke -
dé seinket itt tarthassuk meg. Életre kel -

tek az első írásba foglalt szabályok, ma -
ga a Rendi Alkotmány. Periodikát je -
lentettünk meg, a Hitheroldot (a ké sőb -
bi Mag yar Hitherold), amelyben a vi -
lág elé lépve vállaltuk világnézetünket, 
véleményt közölve nemzeti, vallási, po -
litikai elképzeléseinkről. A Németh Lász -
ló Líceum diákjainak bevonásával kez -
detét vette fiatalság-nevelő progra munk,
melynek mottója „Becsülettel meg ma -
radni keresztény magyarságunkban!”

2007-ben ez a tevékenységünk hir -
telen kiszélesedik: Kirándulások a kör -
nyező hegyekbe, erdélyi körutak, lo va -
gi játékok szervezése, hagyományőrző 
íjazás meghonosítása, imaórák, előa -
dá sok, fellépések, középkori tánckör,
nemzeti ünnepeken való aktív rész vé -
tel. Itt fontos kiemelni, hogy 1995-ben
elsőkként rendeztünk iskolai Március
15-ét műsoros előadással. 2002-ben zász -
lós menettel csatlakoztunk a Március
15-i koszorúzó ünnepségekhez, s né -
hány éve mi vállaljuk a város felé e me -
netek hivatalos felelősségét. Elsőkként 
szerveztük meg 2011-ben a Trianon
Em léknapot, vagyis a Nemzeti Össze -
tartozás Napját, azóta is vállalva e fel -
adatot. Október 6-i és október 23-i em -
lékezéseket vittünk nagyközönség elé
a Teleki Mag yar Házban és a Németh
László Líceumban. 2011 óta

egyetlen erdélyi mag yar
csapatként jelenünk meg

az 1500 hagyományőrzőt vendégül
látó Visegrádi Palotajátékokon. Mi va -
gyunk a főszervezői a Nagybányai Tör -
ténelem Vetélkedőnek, ami a márama -
rosi mag yar iskolák egyetlen mag yar
tör ténelem vetélkedője.

2010-ben jogilag is hitelesítettük
magunkat, felvéve a népszerűsíthetőbb 
Hagyományőrző Egyesület megneve -
zést. 2011-ben útjára indítottuk a „Di -
ákmisszió diákokért” programunkat, a -
mi a hely- és magyarságtörténet megis -
mertetését viszi el játékos formában
középiskolás tagjaink által a Petre Dul -
fu általános iskola kisdiákjaihoz. Ma
már több olyan tagunk is van, akik egy -
kor harmadikosként láttak minket elő -
ször saját osztálytermükben szere pel ni. 

Idén két nagy programot futtatunk.
150 éve született városunk talán leg hí -
resebb történésze, Schönherr Gyula, e -
zért

Schönherr-évet hirdettünk,
az ő emlékezetére szervezzük az i -

dei történelem vetélkedőt, de szep tem -
ber végére egy történelem konfe ren ci -
át is Nagybányára hozunk, méltó kép pen
emlékezve a nagy elődre. Terveink kö -
zött szerepel egy emléktábla-állítás és
a lehetőségekhez mérten egy köztéri
hely Schönherről való elnevezése. És
mivel szervezetünk húsz éves, ezért eb -
ben az évben több hagyományőrző tá -
bort is szervezünk az érdeklődők szá -
mára. Már túl vagyunk a forrásligeti
táborunkon, ahol a Duna Televízió is
megjelent, riportfilmet készítve rólunk 
(lásd keretes anyagunkat a 9. ol dalon
- szerk. meg.). Itt mintegy 30 fiatalt
láttunk vendégül. Júliusban 16 fiatalt
viszünk el a Visegrádi Palotajátékokra, 
ahol részesei lehetnek a nagy kö zép -
kori forgatagnak. Saját szervezésben még
a nyár vége előtt egy meglepe tés- tá -
bort is szerveznénk egy Dél-erdélyi kö -
zépkori vártemplom árnyékában, ha a
Fennvaló is úgy akarja. De jelen le -
szünk a nagykárolyi és a székelyud var -
helyi középkori napokon, mint ahogy
jelen voltunk a Teleki Mag yar Ház kü -
lönböző rendezvényein is. Az elmúlt
években két kiemelkedő támoga tónk
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
és a Bethlen Gábor Alap.

***
Nem rejtjük véka alá: szervezetünk

mag yar keresztény hagyományőrző test -
vériség. S e négy fogalomnak együtt és
külön-külön kiemelten sokatmondó sze -
repe van. Elsőrendű számunkra a ke -
resztény hagyományokon nyugvó ma -
g yar hazafiság megfogalmazása egy o -
lyan liberális Európában, ahol a nem -
ze ti radikalizmus ver gyökeret. Sem az
egyikhez, sem a másikhoz nincsen kö -
zünk. Véleményünk szerint mod ern ko -
runk hazafiságának

sokkal nagyobb szüksége van
az életet választó, életre való,
életerős fiataljaira, mint a
hősökre.

Nem csatatereken elvérzett, „meg -
mutatom én nekik”, „csak azért is” száj -
hős ökölharcosokra, barikádemelőkre,
balhégyártókra van szüksége nemze -
tünknek, hanem okos céltuda tosság gal,
konok elszántsággal, a mindennapok
nehézségeit vállaló, küzdő, megal kud -
ni nem tudó, meghajolni képtelen egy -
helyben állókra van szükség. Szikla fa -
lakra, akik helyükből elmozdít hatat la -
nok. Olyan gerinces felnőtté válókat a -
karunk útra bocsátani a mag yar életre,
akik tudják, hogy hol a helyük a világ -

ban. Akik tudják, hogy Szent István ál -
lama a Haza, ami el nem hagyható! A -
kik tudják, hogy a szülőhely köt össze
családot történelemmel, hogy hordo -
zók vagyunk, az örökség hordozói. És
az örökséget nem magunkért hordoz -
zuk, csak részesülünk belőle.

Sokan vádolnak minket, hogy nincs 
történelmi jogfolytonosságunk, hogy
visszaélünk a Lovagrend megneve zés -
sel, mások azt mondják, hogy radikális 
nemzeti szájhősök vagyunk. Nem vi tat -
kozom vádlóinkkal. Húsz év alatt több
mint 100 fiatallal dolgoztunk, akik kö -
zül senki sem tévelyedett el a globális
maszlagban. Magyarnak maradtak szü -
lő hazájuk területén. Ez a legnagyobb e -
redmény. És ez az eredmény biztosít
számunkra jogalapot a további mű kö -
déshez. 

Húsz év küzdelme áll mögöttünk. Egy
gyerekkori álom öltött úgy valóságot,
hogy közben körülöttünk divattá vált
hagyományőrző csapatokat, lovagren -
deket alapítani. De hozzánk képest i -
dőben, szellemi elkötelezettségben, te -
vé kenységi sokrétűségben mindegyik
gyerekcipőben jár. Mi vagyunk a ha -
gyományőrzés úttörői, vagy ahogy az
egyik mostani plakátunk hirdeti, a ha -
gyományőrzés elöljárói.

És nekünk erre büszkének
kell lenni. Mert önerőből
értük el mindezt

egy olyan haldokló szórványban, a -
hol ráadásul mégcsak jószemmel sem
képesek reánk nézni. Itt valósítottuk meg
ezt az álmot, együtt, egymásért, a nagy -
bányai mag yar fiatalságért. 

Húsz év! Egy mod ern projektnek
már túl hosszú idő. A középkori élet rit -
mushoz képest még kevés. Nem négy
éves ciklusokra szabdalt élet ez, hanem 
az öröklétnek képzelt jövő küszöbe
csupán. És a Turul-Sas Lovagrend im -
már átlépte ezt a küszöböt.

Szent Imre áldását kérem egye sü le -
tünkre, ugyanakkor a neki szentelt him -
nusszal, Lovagrendünk himnuszával ál -
lítok erkölcsi őrséget a máramarosi fi a -
talság fölé:

„Imre keresztény, jó vezér,
Kit trónra termett hősi vér,
Hűséges harcos Krisztusért,
Testben, de égi módra él. 

Tűnő világot megveti,
Test szenvedélyét megtöri,
S a sátán ravasz, ördögi,
Sok fegyverét, mind széttöri.”

Nagy-Jenei Zoltán

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
Okmányok az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc
nagybányai vonatkozásaihoz

MEGVÁSÁROLHATÓ
(30 lej) a Teleki  Mag yar Házban.

Megjelent KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYSZÁMBAN!



Ikreken kutatja
a súlytalanság hatását

a NASA
Példa nélküli ikerkutatást indít az

amerikai űrkutatási hivatal (NASA)
jö vőre. Miközben Scott Kelly űrhajós
egy évre beköltözik a Nemzetközi Űr -

állomásra, testvére, Mark Kelly a Föl -
dön fog részt venni azonos orvosi tesz -
tekben, hogy jobban feltárják a hosszú
távú súlytalanság hatásait az emberi
szervezetre. Az 50 éves Scott Kelly
amerikai űrhajós esetében rekord hosz -
szúságú időt, egy teljes évet fog el töl -
teni jövő márciustól a Nemzetközi Űr -
állomáson az orosz Mihail Kornyienko 
társaságában. Hét hónap az eddigi a
leg hosszabb idő, amelyet amerikai űr -
ha jós a világűrben töltött, ám orosz űr -
hajós már a kilencvenes évek közepén
felállította minden idők leghosszabb,
14 hónapos űrtartózkodását. Scott Kelly
tudatában van annak, mire vállalko -
zott, 2010-11-ben már öt hónapot dol -
go zott a Nemzetközi Űrállomáson. A
Kelly-testvérek tudományos ajándékot 
jelentenek. Nemcsak azért, mert gene -

ti kailag azonosak, hanem azért is, mert
egyikük űrhajós, a másik volt űrhajós.
Így nagyon hasonló életútjuk volt. Ha
Scott útja befejeződik, négy űrmisszió
keretében 540 napot töltött a világ űr -
ben. Mark csak 54 napot, ami tízszeres
különbség - hangoztatta Craig Kund -
rot, a NASA emberi élettani tudomá -
nyos kutatási programjának helyettes
ve zetője a Houstoni John son Űrköz -
pont ban. A NASA tíz javaslatot válasz -
tott ki az ikerkutatásra: vizsgálják pél -
dául, hogy miként hat a súlytalanság az 
immunrendszerre, a gyomor bakté -
rium- összetételére, a reakciós időre, a
folyadékháztartásra, a látásra, vala -
mint DNS- és RNS-kutatás végeznek.
A programra a NASA 1,5 millió dol -
lárt biztosít három éven át. A pro gram
célja, hogy megállapítsák, milyen fizi -
kai kihívásokat kell az embernek le -
küzdenie, mielőtt űrhajósok indulnak a 
Marsra vagy azon túl. Az amerikai-
 orosz páros Kazahsztánból egy orosz
űrrakéta fedélzetén indul az űrállo más -
ra, és egy orosz űrkapszula segítsé gé -
vel tér vissza.A pro gram földi részében 
részt vevő ikertestvér, Mark Scott azt
követően hagyta ott a NASA-t, hogy
feleségét, Ga bri elle Gifford kongresz -
szusi képviselőt egy ámokfutó majd -
nem megölte 2011-ben, miközben az
űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson
dolgozott. (mti)

Szerelem súlya alatt
szakadt le a hídkorlát
Leszakadt a több ezer szerelemlakat 

súlyától a párizsi Pont des Arts gya lo -
goshíd rácsozott korlátjának egy része. 
A rövid időre lezárt Szajna-hidat azóta
már újranyitották - közölte a párizsi fő -
polgármesteri hivatal. A korlát rácso -
zatának két szakaszon is leszakadt ré -
szét átmenetileg fatáblákkal pótolták.
Európában először 2008-ban a Szajna
felett a Lou vre múzeumához vezető
gyalogoshídon jelentek meg az örök
sze relmet szimbolizáló lakatok. A híd -
korlát rácsozata egy 2,4 méteres sza ka -
szon múlt vasárnap délután leszakadt a 

lakatok súlyától. A hidat, ahonnan az
egyik legszebb kilátás nyílik Párizsra,
azonnal kiürítették és lezárták. Sze mé -
lyi sérülés nem történt és Bruno Jul -
liard kulturális főpolgármester-he lyet -
tes kijelentette, hogy az ilyen típusú
balesetek nem jelentenek veszélyt,
mert a korlát soha nem sérül, csak a rá -
csozat süllyedt meg alatta és szakadt ki 
a helyéből. Anne Hidalgónak, Párizs
alig három hónappal ezelőtt megvá -
lasztott főpolgármesterének program -
jában szerepelt a szerelemlakatok he -
lyettesítése “művészi, szolidáris és
öko lógiai alternatívákkal”. A jelenség
ugyanis más európai, nagy idegen for -
galmú városokhoz hasonlóan óriási
mé retet öltött Párizsban, ahol a becs lé -
sek szerint jelenleg több mint 700 ezer
lakat lóg a Szajna feletti hidakra erő -
sítve, s egyre több olyan helyen is
meg jelenik a szerelmi szimbólum, aho -
va turisták ritkán járnak. Két amerikai
márciusban petíciót indított a párizsi
hidakon roskadozó szerelemlakatok
el len, mivel szerintük a több százezer
lakat elrondítja a hidakat és a pluszsúly 
komoly biztonsági kockázatot is jelent. 
A felhívást azóta több mint 7400-an
írták alá. “Amikor a főpolgármester
fel kért, hogy foglalkozzak ezzel a
gond dal, gúnyosan mutogattak ránk” -
hangsúlyozta a főpolgármester-helyet -
tes. “Ez a mostani esemény megerősí -
tett abban a meggyőződésemben, hogy 
muszáj alternatívát találnunk” - tette
hozzá. (mti)

Két és fél évig fejlesztet -
ték, centrifugálták is

a vb-labdát
A két és fél éven át fejlesztett, Bra -

zucának nevezett labda lett a csütör tö -
kön kezdődőtt brazíliai labdarúgó-vi -
lágbajnokság hivatalos játékszere, amely
minden bizonnyal a legszínesebb a

vb-k történetében. A rengeteg színnel a 
készítők a brazil életstílust akarták
szim bolizálni. A labda kétségkívül szín -
pompás mintázata nonfiguratív alak -
zatban fut végig a játékszeren. A Bra -
zuca mindössze 437 gramm súlyú, tel -
jesen szintetikus anyagból készült, nem
varrták, hanem ragasztották és a Nem -
zetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA)
előírásának megfelelően 69 centiméter 
kerületű. Az adidas közlése szerint a
Brazuca stabilan száll a le ve gőben és
tapad majd a játékosok lábá hoz. A fej -
lesztési folyamat során a lab dát még mo -
sógépben is tesztelték, né hány centri -
fugálást is ki kellett bírnia. “A Brazuca
egyetlen gramm vizet sem vesz fel” -
mondta ezzel kapcsolatban Harald Kör -
ger, az adidas fejlesztésért felelős mun -
katársa. (mti)

Rekord: kétmilliárdszor
néztük meg YouTube-on

ezt a videót
A dél-koreai előadó Psy Gangnam

Style című videója 2012. július 15-én
került fel a YouTube-ra. Novemberre
már minden idők legnézettebb videója
lett a YouTube-on, az egymilliárdos
mérföldkő eléréséhez pedig öt hónapra 
volt szüksége. A 2 milliárdot a na pok -
ban lépte át. A második milliárdos
mér földkő eléréséhez tehát közel két
év kellett. A Gangnam-klipet eddig 2,3 
millió alkalommal osztották meg, kö -
zel 5,2 millió komment érkezett hozzá
a videomegosztó oldalon. Az előadó
YouTube-csatornájának 7 millió fel -
irat kozója van. A második legtöbbször
megnézett videó Justin Bieber Baby-
 je, de ez a klip még csak alig lépte át az
1 milliárdot.(hvg.hu)

Hódítási titok
VÍZSZINTES: 1. “A csendes ki -

tar tó szerénység sokkal ...” (Heyse).
13. Állami illeték. 14. Ki tudja ... hoz a
holnap? 15. Komoly dolgok kigúnyo -
lása. 16. A kórus adja elő. 18. Fe szü -
letfelirat. 19. Korszak. 21. Hull a
könnye. 22. Porszemek! 23. Boldogító
szó. 25. Kezd helyezkedni! 27. Az
Amerikai Egyesült Államok tagja. 30.
Két sou! 31. Részben odaönt! 32.
Osztrák, gaboni és máltai gkj. 34.
Koncz Zsuzsa slágere. 36. Használ ha -
tatlanná tesz. 38. Gyomrába juttat. 40.
... Majoli; horvát teniszező. 41. Be -
ront! 43. Dán biokémikus (Carl Pe ter
Hen rik). 44. Szőrmének is kikészít he -
tő, lenyúzott állatbőr. 46. Van aki for -
rón ...; Mar i lyn Mon roe filmje. 48.
Sindo Kaneto babája. 49. Magad. 50.
Portugál, zambiai és ománi gkj. 51. Ki -
rályi szék. 52. Balkezes. 54. Francia

va dászgép. 57. Női énekhang. 58. Né -
ma okos! 59. Bokorban lapulnak! 61.
Pléd. 63. Beverő! 65. Vél, gondol
(nép.). 67. Délben indul! 68. Gotovac
tréfacsináló hőse. 70. Ógörög nép -
törzs. 72. Felém szállító. 74. Hirtelen
mozdulattal hozzányúl. 76. Némely
időmérő tartozéka. 78. Latin köszönés. 
79. Előtag: fül-.

FÜGGŐLEGES: 1. Tibeti szar vas -
marha. 2. A távolabbi helyre. 3. Kicsi,
de erős. 4. Abba a másik irányba. 5. ...
novum sub sole; Semmi új a nap alatt.
6. A végén teremt! 7. Gaboni, portugál
és norvég gkj. 8. Mata ...; kémnő volt.
9. A koordináta-rendszer kezdőpontja.
10. Szolmizációs hang. 11. Ebben az
évben. 12. Nemzetközi kamionjelzés.
17. Csonthéjas gyümölcs. 18. Tojás dí -
szítő eszköz. 20. A gondolat befejező
része. 22. Rakétaorr-görbe. 24. Róma
mod ern negyede. 26. Feszes. 28. Ame -
rikai rapénekes. 29. Mi lesz, már? 31.
... France; francia író. 33. Vízbe márt.
35. Ütött-kopott. 37. Opole folyója.
39. Lóerő (röv.). 42. Tiltószó. 45. Tisz -
tes rész! 46. Japán nemzeti ital. 47.
Telér!! 50. Madridi képtár. 53. Szél -
hárfa. 55. Bevitet! 56. Származás. 60.
Rossz fogat eltávolít. 62. Mutatós do -
log. 64. Pattogó hangot ad. 65. Sémi
nép. 66. Órómai férfiviselet. 69. Eszes. 
71. Ománi és libanoni gkj. 73. A pa -
nasz szava. 74. Ab ...; eleve. 75.
Ausztronéz nyelv. 77. Hull a könnye.
78. Jó a szíve.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Verespatak: csak a
törvénytervezet bukott el, 
a bányaprojekt még nem
A bányaprojektnek dedikált Verespatak-törvénytervezetet – a mely

minden jogi és közigazgatási akadályt elhárított volna a cián tech no -
lógiás aranybánya útjából – a képviselőház véglegesen elu ta sí totta.
Ez azonban nem jelenti a verespataki küzdelem végét. A Ro sia
Montana Gold Cor po ra tion bányaprojektje változatlanul enge -
délyeztetési eljárás alatt van.

A Ponta-kormány tavaly augusz tus -
ban beterjesztett Verespatak-törvényter -
vezetének (Pl-x 520/2013) elutasítását
június 3-án 301 képviselő szavazta meg,
egyetlen egy szavazott az elutasítás el -
len és hárman tartózkodtak. A döntés
végleges. A törvénytervezet – amely
tavaly ősszel tízezreket megmozgató ut -
cai tiltakozásokat váltott ki és amely
közhasznúvá és kiemelt fontosságú
nemzetérdekké nyilvánította volna a 
ve respataki aranybányaprojektet, men -
tesítve a beruházót számos hatályos tör -
vény betartása alól – elbukott. Ezt a
Mentsük meg Verespatakot! mozga -
lom és az utcai demonstrációkon részt -
vevő állampolgárok mindenképpen je -
lentős sikerként könyvelhetik el. An -
nál is inkább mivel a törvénytervezetet
egy kétharmados kormány terjesztette
a parlament elé és tavaly decemberben
még 160 képviselő támogatta a bányá -
szati törvény azon módosító javaslatát, 
amely ugyanezekkel az előjogokkal min -

den bányát felruházott volna.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk fel -

hív ni a közvélemény figyelmét, hogy a 
törvénytervezet megbukása nem e -
gyenlő a verespataki aranybá nyapro -
jekt végleges elutasításával.

A Rosia Montana Gold Cor po ra tion 
bányaprojektje változatlanul engedé lyez -
tetési eljárás alatt van, ugyanúgy mint
kilenc hónappal ezelőtt, amikor a hír -
hedt törvénytervezettel megpróbálták
át segíteni az alkotmányos, törvényes
és közigazgatási akadályokon. Igaz, az -
óta két újabb bírósági határozattal bő -
vültek az akadályok: a lebányászni szánt
Kirnyik hegy régészeti mentesítését
va lamint a területrendezési tervük
környe zetvédelmi jóváhagyását is
semmissé nyilvánították.

Mindemellett jelenleg a befektető kár -
térítési perrel fenyegeti-zsarolja Ro -
má niát, amiért bányatervére még nem
kapta meg az engedélyeket, a kormány 
pedig nem igyekszik a vádakat vissza -

u tasítani és az igénylés jogosságát cá -
folni. Közben a képviselőházban a bá -
nyászati törvénynek még három mó -
dosító indítványa van napirenden
(PL-x nr. 549/2009, L577/04.11.2013,
L95/2014). A megfelelő kiegészí tések -
kel, ezek bármelyikéből a Verespa tak-
 tör vénytervezet valamiféle hasonmása
válhat és törvényerőre emelkedhet. Vé g -
ül, óvatosságra intő jel, hogy a tőzsde
nem jelzi a verespataki ámokfutás vé -
gét: a Verespatak-törvénytervezet elbu -
kását követően nemhogy zuhantak, ha -
nem enyhén emelkedtek a bánya pro -

jekt részvényei. Mindebből úgy tűnik
a Verespatak-játszma a politikai po ron -
don tovább folytatódik.

Ettől függetlenül, a Zöld Erdély
Egyesület környezetvédelmi és környe -
zetbiztonsági szempontból elfogadha -
tatlannak tartja a Rosia Montana Gold
Cor po ra tion verespataki aranybánya -
tervét és továbbra is elvárja a környe -
zetvédelmi minisztériumtól ennek miha -
marabbi elutasítását.

Kovács Zoltán Csongor, elnök
Zöld Erdély Egyesület

A 20 éves a Turul-Sas Lovagrend ünnepségsorozata

Lovagi tábor a Forrásligeten
A Turul-Sas Lovagrend a 20 éves évforduló alkalmából, május

16-31 között, egy teljes ünnepi sorozatot rendezett. Első állo má sunk 
a nagybányai Petre Dulfu Általános Iskola volt, ahol ön kén tes
udvarhölgyeink honalapítónkat, Szent Istvánt mutatták be a lel kes
harmadikos gyermekeknek, akik a korábbi honismereti oktatás
témáját (honfoglalás) is felhasználhatták első királyunk
megismerésében. Bemutattuk a koronázási jelvényeket, végül min -
denki elkészíthette a saját „szent koronáját”, amitől bár királyok
nem lettek, de egyet biztosan megjegyeztek: van kire/mire büsz ké nek 
lennünk, s honalapítónk is kicsit bezárta magát a szívükbe.

Május 17-én a fernezelyi Szent Er -
zsébet templomban ünnepi szertar tás -
sal emlékeztünk az elmúlt 20 évre,
má jus 21-én pedig – szintén a Szent
Erzsébet templomban – Román János
esperes Te Deum-misét celebrált a Tu -
rul-Sas Lovagrend 20. születésnapja
alkalmából. Ezt követően ünnepi va -
csorára került sor, amelyen régi és je -
lenlegi tagjaink egyaránt megjelentek.

Mindezt a 2014. május 22-25. kö -
zött lezajlott lovagi tábor követte, a -
melynek az idilli forrásligeti fenyve -
sek adtak helyet. Bár úgy készültünk,
hogy éppen csak megtöltünk egy húsz 
személyes buszt, ez végül kevésnek
bizonyult. Aktív tagjaink mellett, meg -
lepően sok érdeklődőt köszönthettünk 
ünneplő sorainkban. A nagybányai Né -
meth László Elméleti Líceum V-VIII.
osztályosai és a máramarosszigeti Le -
őwey Klára Elméleti Líceum két diák -
lá nya is kíváncsian vágtak neki – egy
addig még alig ismert társasággal – a
hegyi táborozásnak. 24 fős csapatunk
késő délután ért fel az üdülőhelyre. Az 

esti eligazítás után az újoncokat is rög -
tön „bevetettük a mély vízbe”. A négy 
nap alatt kötelező módon középkori in -
gekben, ruhákban volt mindenki, ez -
zel is méginkább átélve/ megismerve
az adott kort, amelyet Rendünk tevé -
kenységeiben, aktivitásában felölel.

A szórakozás, játszás mellett min -
denki kapott feladatot. A lányok a kony -
hán segédkeztek, míg a fiúk lovag ja -
ink öltöztetéséért, a nyílvesszőkért és
kardokért, pajzsokért feleltek. Tábori
programunk a reggeli zászlófel vonás -
sal, imával, majd himnuszunk ének lé -
sé vel vette kezdetét. Reggeli után el -
kezdődtek a munkák a konyhán (ebéd -
re bográcsban főtt ételt tálaltunk a
részt vevőknek), miközben az udvaron 
és az erdőben heves csapatjátékok foly -
tak: íjazás, középkori labdajáték, kötél -
húzás, énektanulás, csata csil lag-dobás
stb. Minden este levezetőt is tar tot tunk
(sok esetben ez a kisdiákok elal ta tá sá -
ra szolgált), mint az éjjeli portyázás a
táborunkat körülölelő fenyvesekben,
vagy az akadálypálya teljesítése. Volt

táncoktatás, középkori és mag yar dal -
lamok tanulása, utolsó éjjel pedig sza -
lonnasütés és tábortűz is. Lovag ren dünk
XXII. Rendi Zsinatát is megtartotta,
ahol az érdeklődök dióhéjban megis -
merhették 20 éves történetünket, a Rend
felépítését, működésünk alapelveit és
eddigi tevékenységünket. A hagyo má -
nyos zsinati lovagi tornára is sor ke -
rült a Duna Tv forgatócsoportjának
jelenlétében, akik május 24-én meglá -
to gatták táborunkat.

Ezúton is köszönjük nekik!
Szombat volt a legzsúfoltabb na -

punk, mivel a forgatás mellett egyik ap -
ródunk születésnapját is meg ün ne pel -
tük, tortával, énekkel, vidámsággal. Va -
sárnap délben a csapatok közt lezajlott 
verseny győztesének kihirdetése után
tábort bontottunk, de máris vissza vá -
gyó szívvel úgy gondoljuk, lesz még
folytatás.

Miután forrásligeti fáradalmainkat
kipihentük, május 31-én Bóbita Gyer -
meknapokon vettünk részt a Teleki
Mag yar Ház meghívására, középkori
tánccal, íjazással, és lovagi vívással.

Ahogyan a tábor megszervezése, meg -
élése is új élmény volt számunkra, az
óvodások és kisiskolások számára tar -
tott fegyver-, ruházat-, és táncbe mu ta -
tó is azzá vált. Bár a középkori tánc -
ház döcögősen indult – még gondok
voltak a jobb- és baloldallal –,a végére 
azonban mindenki belejött, még a fel -
nőttek is táncra perdültek.

A gyermekek annyira elszántak vol -
tak, hogy bár esett az eső, mind ki tar -
tottak az íjazás mellett. Ezzel az elő a -
dásunkkal hosszú idő után a hazai, he -
lyi közönség előtt is ismét meg mu tat -
hattuk és megmutattuk magunkat. Kü -
lön öröm volt, hogy leginkább gyer me -
kek képezték a hallgatóságot, nézőket, 
résztvevőket. 

Elmondhatjuk, hogy a Turul-Sas Lo -
vagrend 20 éves jubileumi évfordu -
lóját csaknem egy hónapon keresztül
ünnepeltük. Megmutattuk magunkat a 
világ előtt, az érdekelődők előtt, és ki -
csit magunkba is szálltunk. Egy biz -
tos: méltó ünnep volt ez számunkra és
nagyon boldog születésnap!

Balogh Brigitta

Elkészült a nándorfehérvári csatát bermutató animációs film! Az alkotók elké szí -

tették a Duna-Száva torkolatvidék virtuális terepasztalát, rekonstruálták és törté -

nel mi hűséggel felépítették a várat, a török tábort, az ostromműveket, a török ha -

józárat a Dunán. A film nagy szerepet szán Kapisztrán János szerzetesnek is, aki 

a keresztesekkel győzelemmé változtatta a sikeres védekezést, és emléket állít

Dugovics Titusznak is. A készítők - a Mohácsi csatához hasonlóan - A nándor fe -

hérvári diadalt is szabadon elérhetővé kívánják tenni az interneten. (mult-kor)
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Megjelent az
Erdélyi Gyopár

idei harmadik lapszáma
Tartalmából:
- Erőss Zsolt Teljesítménytúra 325 részt ve -

vővel
- Túraajánlók a Vándortáborra
- Híd és cukor Botfaluban
- A lóvészi Karakó völgyhíd története
- Virágok hava Macalik Ernőtől
- A gyapjas tintagomba bemutatása
- A Vaskapu Natúrpark keleti része
- Szejkefürdő: Szejke borvíz, Főkút vagy

Sarolta-forrás

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honis -
meret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse a EKE Gutin
Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé ben, va la mint a nagy bá nyai
Demokrácia Köz pontban

 10 dolog, amit
 a tartásod elárul rólad

Ha te is lépten-nyomon megkapod, hogy „húzd ki magad!”,
ideje, hogy megtudd, miről árulkodik a tartásod.

Nehézkes mozgás
Ha nap mint nap a gép előtt görnyedsz, és keveset mozogsz, egy idő után

észre fogod venni, hogy a térdízületeid megsínylik a nem megfelelő súly el -
oszlást. Ilyenkor az inak meglazulnak és túl tággá válnak, ami irtó kellemetlen
ízületi gondokhoz és visszérhez is vezethet. Óránként 10 percre állj fel az
asztaltól, és mozgasd át a tagjaidat, valamint ne hagyd ki az edzéseket sem.

„Súlyos
csípő”-szindróma
A„súlyos csípő” (vagyis az, 

amikor a csípőre rakódnak a
zsírpárnák) a lábat is ex tra ter -
helésnek teszi ki, aminek sok
kellemetlen következménye le -
het. Tehát ha a csípőd „elbur -
jánzik”, ideje valami szuper
popóformáló gyakorlatsort vá -
lasztanod, hogy teher mente -
sítsd a tested.

Kiálló pocak
Ez bizony sajnos azt jelenti, hogy a kötőszöveteid kissé feladták a harcot, és

nem tartják tovább az őket feszítő súlyt. Elő a hasizomgyakorlatokkal, mert csak
néhány hét, és az izmok újra megerősödhetnek annyira, hogy a pocakod kellően
visszahúzódjon.

Kidomborodó has
Nem ugyanarról beszélünk, amiről az előbb, hiszen kidomborodó hasa annak

is lehet, aki különben nádszálkarcsú, viszont nagyon görnyedten tartja magát.
Ezért ha minden gombóc fagyitól dudorodni kezd a hasad, ideje megerősíteni a
hátizmaidat és gerincedet. A gerincjóga vagy az úszás a legjobb választás!

Lógó fenék
Mindannyiunk rémálma, és bármilyen hihetetlen, nem elsősorban a sok cso -

kinak köszönhető. Ha a feneked íve megereszkedik, az azt jelzi, hogy a hát -
izmaid nem eléggé erősek, hogy megtartsák a súlyt, és ez valójában nem a súly
nagysága miatt van. A löttyedt popót tehát akár háterősítő súlyzógyakorlatokkal
is kicselezheted.

Kiforduló térd
Ha a tükör előtt állva észreveszed, hogy az egyik térded mintha kissé kifelé

állna, sajnos megint a csípő a ludas: a meggyengült külső és belső izmok a com -
bodban úgy állnak ellent a rájuk nehezedő súlynak, hogy a térdedre terhelik, ami
ettől deformálódni fog. Ajánljuk a pilatest, a fitnessball-t és minden olyan moz -
gást, ami a combizmok megerősítését célozza.:)

Az egyik vállad feljebb van a másiknál
Ahogy régen az iskolatáskát, ma a laptoptáskát vagy a retikült hordjuk min -

dig egy oldalon, ami nem tesz jót a hátizmainknak. Érdemes váltogatni a két ol -
dalt, hátizom-erősítő gyakorlatokat végezni, és ügyelni arra, hogy ne cipeljünk
hosszú ideig nagy súlyt csupán az egyik vállunkon.

Lehorgadt vállak
A görnyedtségnek közvetlenül a túlfeszített hátizmok és a gyönge mellkas az

oka, közvetetten pedig persze az ülőmunka. Rengeteg olyan gyakorlatot találsz
az interneten, amiket akár az irodai mosdóban is elvégezhetsz, mert nem kell
hozzájuk más, mint egy fal és egy ajtó, a hatásuk azonban fantasztikus. 

Előreálló fej
Hogyha kezdesz kicsit E.T.-re hajazni az előrebukó nyakaddal, nézz utána a

nyakizmot erősítő gyakorlatoknak, mert ilyenkor pont ez a gond: a nyakizmaid
megnyúltak és meggyengültek, ezért nem tartják már meg a fejed súlyát. Jógázz, 
vagy próbálj ki kimondottan erre a problémára készült gyakorlatsorokat.

A csípőd egyik fele lejjebb van
Ebben az esetben sajnos meggyengült a gluteus medius nevű, nagyon fontos

izomcsoport, ami a csípő és a térd izmait fogja össze. A pilatesben például sok
olyan gyakorlat van, ami segíthet ezen, de bármi mással is kísérletezhetsz, a
lényeg, hogy a comb- és csípőizmaid legyenek a középpontban. 

                            (wellnesscafe.hu)

Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je gyet fel -

mu tatva egy éj szakát tölt het az
várfalvi EKE-Vár ban (a Tordai-
 ha sadék mellett), vagy meg aján -
dékozhatja vele is me rőseit.

• A téglajegyekből be folyó
összeget az EKE Várának továbbépítésére, szépítésére kívánja áldozni az EKE.
Járuljon hozzá Ön is téglajegyvásárlással a várépítéshez!

• Keresse a EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé -
ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban

A erdélyi mag yar
turistaság

120 esztendeje
Vaskos kötetben, igényes kivite le zés -

ben látott napvi lá got az Er délyi Kárpát-
 Egye sület múltja és jelene. Az 1891-ben
lét re ho zott civil szerve ze tünk egész Er -
délyt be hálózó osz tályaival 2011-ben, a
jubileum alkal mából szánta magát e nagy
munkával járó, de hiánypótló kiad vány
elkészítésére. Az 560 oldalas, nagy mé -
retű, színes képmelléklettel gazda gí tott,
igényes ki vi te lezésű könyv beszerezhető 

az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, va la -
mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.
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• Gyermekgondozást vállalok. Te -
le fon: 0741-355751.

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó -
rá kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

• ELADÓ CSALÁDI HÁZ Nagy -
bányán, Alba Iulia utca 6. szám alatt
(földszint, emelet, manzárd), 7 ár te -
lek kel. Irányár 130 000 euró.

Te le fon 0728-637653. 

• Város központjában található ven -
déglő felszolgálót (pincért) ke res. Je lent -
kezni lehet önéletrajzzal. Tel: 0262- 217-
 290, 9-17 óra között. E- mail: bilardi.
sec re tar iat@gmail.com, vagy szemé lye -
sen: Culturii utca 3 (Rivulus Szál loda)

• Magyarországon Polgárdi kert vá -
rosában 170 m2-es hőszigetelt tég la -
ház padlófűtéssel (földgáz) eladó. 1600
m2 bekerített telek fákkal, 12m2-es
műhely. Irányár: 120 ezer euró. Tel:
0049-170-5577363

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes szemmel és fájó
szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára és nagymamára

FENYÁK GYÖRGYNÉ
szül. Czompa Klárára

aki ötödik éve, hogy eltávo zott.
„Amíg csak élünk, rá emlékezünk /
az együtt töltött időt soha nem fe -
ledjük. / Lélekben mindig itt lesz
ve lünk / Odafentről is féltőn figyel
min ket.” Emlékét kegyelettel őrzi
lánya és unokája.

A nagybányai volt 2. számú Ma -
g yar Tannyelvű Középiskola
1959- ben érettségizett diákjai
érettségi ta lálkozójukon szeretettel
és kegye let tel emlékeznek elhunyt
tanáraikra és osztálytársaikra.
Amíg élünk emlé kü ket szívünkben
őrízzük.

Nyugodjanak békében.

HIRDETÉSEK 2014. június 13.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
KÖNYVTÁR: 0362-401260

* OLVASS NEKEM: minden szer -
dán 16 órától a Házban!

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

* KÓRUSPRÓBA min den szer -
dán 19.00 órakor a Ház ban!

* TÁNCHÁZ – jövő hétfőn 17 ó -
rai kez det tel is szeretettel várunk! I dény -
záró táncház június 23-án!

Részben megújul a nagybányai Teleki-kúria
Részleges felújítási munkálatokra kerül sor a nyár folyamán a Te -

leki Mag yar Ház - a hajdani Teleki-kúria – épületegyüttesén. A na -
gyobbik épületen tervbevett tetőjavítás és a kisebbik épület fő hom -
lokzatának rendbetétele több éves pályázás erdeményeként, a
Bethlen Gábor Alap, valamint az Emberi Erőforrások Minisz téri u ma
több mint 5 millió forintos támogatásával fog megvalósulni, s a
nagybányai mag yar közösség segítségével jövőre az utcai homlok zat
teljes megújulásával folytatódhat.

Rendszeres látogatóink már tapasz -
talhatták: egy idő óta megnyílt a Teleki 
Mag yar Ház évtizedeken át zárva tar -
tott koronás-monogramos szecessziós
kiskapuja, amelyet – a lapítványi támo -
ga tással és az Önök ado mányainak kö -
szönhetően – 2009- 2010- ben állított hely -
re Mihály Ferenc szo vá tai fa-resta u rá -
tor, s amelyre 2012- ben díszes ková csolt
zárat is készíttettünk. 2013-14 folya -
mán a kiskapu belső előterét is sikerült
a Bethlen Gábor Alap támogatásával 
felújítani, rendbetenni. A nagykapu (Zif -
fer Sándor híres „Vörös kapu bejá ró”- ja)
befejezése egyelőre még várat magára; 
bár az elpusztult eredeti kapuszárnyak
helyére új nyílók készültek, a ková csolt
munkák elvégzését és az álló kapu szer -

kezet restaurálását a rendelkezésre álló 
anyagi források egyelőre nem tették le -
hető vé.

2012-2014. között sikerült viszont
több pályázat révén is támogatást nyer -
ni a főépület nagyon rossz állapotban lé -
vő tetőszerkezetének teljes felújítá sá ra.
A munkálatok elvégzése már vészesen
időszerű volt: a cserepek nagyrésze elö -
regedett, a padlástér nagyrészét jelen -
leg is nájlonfólia védi a beázások el len. 
A tervezés során nagyon sok fejtörést
okozott, hogy szerettük volna cserép pel
fedni a XIX. század végi műem lék é pü -
letet. Ennek költségei végül – a fe dél -
szék megerősítését is beszámítva – jó -
val meghaladták volna lehetősé gein ket,
a jelenlegi cserepes- (részben le mez) fe -

dél helyett így (az utca végén álló Ge -
nerali Biztosítóhoz hasonló) Ruuki te -
tő fedőlemez kerül az épületre, amely jó -
val könnyebb, ugyanakkor rövid és hosz -
szú távon is kisebb anyagi terhet ró majd
az intézmény fenntartóira.

Hasonló nagyságrendű munkála tok -
ra jó tíz éve nem került sor az épü let e -
gyüt tesen, bár az épület egyre romló
állaga igencsak megkívánta volna a
2001- 2002-ben megkezdett és eleve be -
fejezetlen felújítások folytatását.

Egy másik Bethlen Gábor Alap pá -
lyázatnak köszön he tő en úgy tűnik, idén
végre az épület utcai homlokzatának fel -
újítását is elkezdhetjük, egyelőre a ki -
sebbik épület homlokzata fog megújul -
ni. Reméljük azonban, hogy miha ma -
rabb a na gyob bik épület homlokzati
felú jításához is hozzáfoghatunk, ehhez 
azonban kevés a tervezhető (és eset le -
ges) alapítványi támogatás, az intéz -
mény működését az elmúlt évtized -
ben is támogató nagybányai mag yar
közös ség segítségére is nagy szükség
lesz a megvalósításhoz... Ennek rész -
le teiről, a tervbevett téglajegyekről a
jövő heti lapszámban olvashatnak!

Dávid Lajos/TMH

Már nem
haragszom

A fene se gondolta volna, hogy a
meglett férfihasra is ráerőltethető még
az a régi mez.

A tinédzserkori lelkesedés már jó
ideje alábbhagyott, a mindennapi haj -
tásban új vásárlására sosincs meg a
kellő akaraterő, de azért valahogy rend -

szerint kiszabadul a pakolászó, rendet 
rakó karmai közül az a feszes, rikítóan 
színes tízes.

Mától nem kell vitatkozni, miért is
foglalja a helyet a szekrényben. Bár a
kedves hitves két- vagy négyévente u -
gyanazzal a szánó-megvető kacajjal
nyugtázza az első próbát, lassan úgyis 
hozzászokik.

Valahogy így törődik bele a világ
is, hogy egy hónapig a labda kerge té -
sé a főszerep. A politikus vagy a foci -
ról beszél, vagy hallgat, mert másról
hi ába zagyvál össze-vissza, és a szám -
lák is mintha kevésbé lennének torok -
szorítóak.

Mától hidegen hagy, hogy a na -
gyok futballja is csak a pénzről szól.
Nem ér dekel a korrupció, az óriási
költségek és lemaradások, a
társadalmi prob lé mák: Brazíliába
költözött az igazi foci velünk együtt,
és kész. Olyan a házi gaz da, amilyen, 
most már mindegy, nincs visszaút –
csak tévé legyen.

Mostantól a legjobb barátok külön 
táborra szakadnak, s haragosokat
hoz össze a közös gólöröm – a
legnagyobb ellenség a pincér, aki
képtelen időben érkezni. Sokan
leszünk, még azok is csatlakoznak

majd, akik az elején ér tetlenkedtek,
nevettek, mert hát azért ők is
kíváncsiak, mi történik: vajon le -
nyomják-e a céges tippversenyben a fő -
nököt, miután kicsikarták a házi
poca kosokból a tutikat.

Mától a Selecao, La Albicelestes,
La Furia Roja, Oranje, Nationalelf,
Three Lions, Gli Azzuri, Les Bleus – és
még sorolhatnánk – játéka határoz meg
minket. Már hozzászoktunk, hogy két-
 négy évente átváltozunk brazillá, hol -
lan ddá, németté vagy olasszá, ez ada -
tott nekünk, idegen ország mezében
nőttünk fel, csak mert imádtuk a focit.

Most pedig végre ismét elkezdődik. 
Mától az a rosszul titkoltan meg köny -
nyebbült pillantás is megbocsátva, a -
mellyel a kedves hitves nyugtázta leg -
utóbb, hogy a mi Nemzeti Tizen e gyünk
megint otthonmarad, és így nem kell
kölcsön vagyonból elhajókázni Sao Pa -
ulóba. Hiszen a futball így is magával
ragad, s csak a sört kell állni.

(Páva Adorján/Krónika)

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – Jú ni -
us 26-án, csü törtökön. In du lás reg gel
7- kor, a Má ra ma ros á ru ház parko ló -
jából. VÁSÁROSNAMÉNY – június
19-én, csü törtökön. In du lás reggel 7- kor,
a Má ra ma ros á ru ház parko ló jából. Je -
lentkezés a 0747 017580 te lefon szá -
mon, Cso ma Be á nál.
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Ricciardo Montrealban „elsőzött” 
Megdőlt a Mercedes idei egyeduralma a Forma–1 autós vi lág baj -

nokság vasárnap esti, Kanadai Nagydíján: a red bullos Dan iel
Ricciardo izgalmas verseny végén, első győzelmét megszerezve ha ladt
át először a célvonalon, maga mögé utasítva a 68 körön át ve ze tő, de
műszaki gondokkal küszködő Nico Rosberget (Mercedes).

Rosberg szombaton még nem talált
legyőzőre, akárcsak két hete Monte Car -
lóban, ezúttal is ő szerezte meg az első
rajtkockát, míg a második helyről csa -
pat társa – és riválisa –, Lewis Ham il ton
indult.

A rajtot Ham il ton kapta el jobban, és
úgy tűnt, megelőzi csapattársát, de a né -
met végül határozottan megvédte pozí -
cióját, olyannyira, hogy Hamiltonnak
az ütközés elkerülése miatt el is kellett
hagynia a pályát, amit Vettel (Red Bull)
ki is használt, és átvette tőle a második
helyet.

A hátsó szektorban a Marussia pi ló -
tái nem voltak olyan szerencsések, mint
a Mercedes duója, ők ugyanis nem tud -
ták elkerülni az ütközést: Chilton csú -
szott bele Bianchiba, aki ezt követően
a falnak csapódott, és szilánkokra törte
az autót. Ezért már az első körben jö -
he tett a biztonsági autó, amíg a pálya -
munkások eltakarították a roncsokat.

A biztonsági autó hét körön ke resz -
tül maradt a pályán, majd az újra in dí -
tást követően Ham il ton beletaposott a
gázba, és visszaelőzte Vettelt, meg sze -
rez ve a második helyet, és elkezdett
felzárkózni Rosbergre. A német meg -
próbált elhúzni csapattársától, és az e -
gyik kanyarban úgy beletaposott a gáz -
ba, hogy nem is tudott befordulni, le
kellett vágnia a sikánt. Baja nem esett,
de a versenybíróság kivizsgálta, hogy
ez nem minősült-e jogosulatlan előny -
szerzésnek, büntetést azonban végül nem
kapott, csak figyelmeztetést.

Ennél nagyobb probléma is adódott
azonban a csapat számára: mindkét au -
tóval gondok támadtak, lelassultak, és az 
üldözők egyre közelebb kerültek hoz -
zájuk.

Az izgalom a kerékcseréknél foko -
zó dott: Rosberg ment ki először, de el -
húzódott a csere, így az utána köz vet -
le nül kiálló Ham il ton a német elé tért
vissza. Rosberg üldözőbe vette csapat -
társát, aki hibázott, elfékezte magát, így 
Rosberg ismét elé került. A csata foly ta -
tásának Ham il ton autójának meg hi bá -
sodása vetett véget: bal hátsó fékje tönk -
rement – mint kiderült, túlmelegedett
–, így számára véget ért a verseny. A csa -
patrádión Rosberggel is közölték: az ő
fékrendszere sem tökéletes, úgyhogy
kímélje.

Emiatt üldözői egyre közelebb ke -
rül tek hozzá, Sergio Perez (Force In dia),
valamint a két Red Bull – Ricciardo, Vet -
tel sorrendben – már közvetlenül mö -
götte haladt.

Rosberg azonban sikeresen maga mö -
gött tartotta riválisait, akikhez már Mas -
sa (Wil liams) is csatlakozott, és Vettelt
támadta a negyedik helyért. Közben
Pe rez fékjével is gondok támadtak, így 
Ricciardo elvette tőle a második he lyet, 
és Rosberg nyomába eredt.

Az üldözés nem is tartott sokáig:

két körrel a vége előtt sikerült meg e -
lőznie a németet, így végül az ausztrál
pilóta szerezte meg a győzelmet. A vé -
ge előtt egy körrel még Vettel is elment 
Perez mellett, és Massa is megpróbálta 
megelőzni, de hátulról belerohant, majd
irányíthatatlan versenyautójával a védő -
falba csapódott. Ricciardo emiatt úgy
haladt át elsőként a célvonalon, hogy a
végére ismét beküldték a biztonsági
au tót.

„Még sokkhatás alatt állok. Köszö -
nöm mindenkinek. Az utolsó tizen öt- -
húsz körre feléledt a verseny. Láttuk,
hogy Hamiltonnak és Rosbergnek is
problémái voltak. Hihetetlen érzés, na -
gyon hálás vagyok” – nyilatkozta a fu -
tamot követően a győzelme miatt lát -
ha tóan euforikus állapotba került Ricci -
ardo.

KANADAI NAGYDÍJ, pontszer -
zők: 1. Dan iel Ricciardo (ausztrál, Red
Bull), 2. Nico Rosberg (német, Mer ce -
des), 3. Sebastian Vettel (német, Red
Bull), 4. Jenson But ton (angol, Mc La -
ren Mercedes), 5. Nico Hülkenberg (né -
met, Force In dia), 6. Fernando Alonso
(spanyol, Ferrari), 7. Valtteri Botta1s
(finn, Wil liams), 8. Jean-Eric Vergne
(francia, Toro Rosso), 9. Kevin Mag -
nus sen (dán, Mc Laren), 0. Kimi Räik -
kö nen (finn, Ferrari).

A vb-pontverseny élmezőnye, pi ló -
ták: 1. Nico Rosberg 140 pont, 2. Lewis
Ham il ton 118, 3. Dan iel Ricciardo 79,
4. Fernando Alonso 69, 5. Sebastian
Vettel 60, 6. Nico Hülkenberg 57, 7.
Jenson But ton 43, 8. Valtteri Bottas 40,
9. Kevin Magnussen 23, 10. Sergio Pe -
rez 20.

Csapatok: 1. Mercedes 258 pont,
2. Red Bull 139, 3. Ferrari 87, 4. Force
In dia 77, 5. Mc Laren 66.

A CSOPORTKÖR PROGRAMJA
A-CSOPORT (dátum / kezdési idő / helyszín / párosítás)
¢ 2014.06.12., 23:00 – Sao Paulo – BRAZÍLIA–HORVÁTORSZÁG
¢ 2014.06.13., 19:00 – Na tal – MEXIKÓ–KAMERUN
¢ 2014.06.17., 22:00 – Fortaleza – BRAZÍLIA–MEXIKÓ
¢ 2014.06.19., 01:00 – Manaus – KAMERUN–HORVÁTORSZÁG
¢ 2014.06.23., 23:00 – Brazíliaváros – KAMERUN–BRAZÍLIA
¢ 2014.06.23., 23:00 – Recife – HORVÁTORSZÁG–MEXIKÓ
B-CSOPORT 
¢ 2014.06.13., 22:00 – Sal va dor – SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA
¢ 2014.06.14., 01:00 – Cuiabá – CHILE–AUSZTRÁLIA
¢ 2014.06.18., 19:00 – Porto Alegre – AUSZTRÁLIA–HOLLANDIA
¢ 2014.06.18., 22:00 – Rio De Ja neiro – SPANYOLORSZÁG–CHILE
¢ 2014.06.23., 19:00 – Curitiba – AUSZTRÁLIA–SPANYOLORSZÁG
¢ 2014.06.23., 19:00 – Sao Paulo – HOLLANDIA–CHILE
C-CSOPORT 
¢ 2014.06.14., 19:00 – Belo Horizonte – KOLUMBIA–GÖRÖGORSZÁG
¢ 2014.06.15., 04:00 – Recife – ELEFÁNTCSONTPART–JAPÁN
¢ 2014.06.19., 19:00  –  Brazíliaváros – KOLUMBIA–ELEFÁNTCSONTPART
¢ 2014.06.20., 01:00 – Na tal – JAPÁN–GÖRÖGORSZÁG
¢ 2014.06.24., 23:00 – Cuiabá – JAPÁN–KOLUMBIA
¢ 2014.06.24., 23:00 – Fortaleza – GÖRÖGORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART
D-CSOPORT 
¢ 2014.06.14., 22:00 – Fortaleza – URU GUAY–COSTA RICA
¢ 2014.06.15., 01:00 – Manaus – ANGLIA–OLASZORSZÁG
¢ 2014.06.19., 22:00 – Sao Paulo – URU GUAY–ANGLIA
¢ 2014.06.20., 19:00 – Recife – OLASZORSZÁG–COSTA RICA
¢ 2014.06.24., 19:00 – Na tal – OLASZORSZÁG–URU GUAY
¢ 2014.06.24., 19:00 – Belo Horizonte – COSTA RICA–ANGLIA
E-CSOPORT 
¢ 2014.06.15., 19:00 – Brazíliaváros – SVÁJC–EC UA DOR
¢ 2014.06.15., 22:00 – Porto Alegre – FRANCIAORSZÁG–HON DU RAS
¢ 2014.06.20., 22:00 – Sal va dor – SVÁJC–FRANCIAORSZÁG
¢ 2014.06.21., 01:00 – Curitiba – HON DU RAS–EC UA DOR
¢ 2014.06.25., 23:00 – Manaus – HON DU RAS–SVÁJC
¢ 2014.06.25., 23:00 – Rio De Ja neiro – EC UA DOR–FRANCIAORSZÁG
F-CSOPORT 
¢ 2014.06.16., 01:00  –  Rio De Ja neiro – ARGENTÍNA–BOSZNIA-HERCEGOVINA
¢ 2014.06.16., 22:00 – Curitiba – IRÁN–NIGÉRIA
¢ 2014.06.21., 19:00 – Belo Horizonte – ARGENTÍNA–IRÁN
¢ 2014.06.22., 01:00 – Cuiabá – NIGÉRIA–BOSZNIA-HERCEGOVINA
¢ 2014.06.25., 19:00 – Porto Alegre – NIGÉRIA–ARGENTÍNA
¢ 2014.06.25., 19:00 – Sal va dor – BOSZNIA-HERCEGOVINA–IRÁN
G-CSOPORT 
¢ 2014.06.16., 19:00 – Sal va dor – NÉMETORSZÁG–PORTUGÁLIA
¢ 2014.06.17., 01:00 – Na tal – GHÁNA–EGYESÜLT ÁLLAMOK
¢ 2014.06.21., 22:00 – Fortaleza – NÉMETORSZÁG–GHÁNA
¢ 2014.06.23., 01:00 – Manaus – EGYESÜLT ÁLLAMOK–PORTUGÁLIA
¢ 2014.06.26., 19:00 – Recife – EGYESÜLT ÁLLAMOK–NÉMETORSZÁG
¢ 2014.06.26., 19:00 – Brazíliaváros – PORTUGÁLIA–GHÁNA
H-CSOPORT 
¢ 2014.06.17., 19:00 – Belo Horizonte – BEL GIUM–ALGÉRIA
¢ 2014.06.18., 01:00 – Cuiabá – OROSZORSZÁG–DÉL-KO REA
¢ 2014.06.22., 22:00 – Porto Alegre – DÉL-KO REA–ALGÉRIA
¢ 2014.06.22., 19:00 – Rio De Ja neiro – BEL GIUM–OROSZORSZÁG
¢ 2014.06.26., 23:00 – Sao Paulo – DÉL-KO REA–BEL GIUM
¢ 2014.06.26., 23:00 – Curitiba – ALGÉRIA–OROSZORSZÁG

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA
NYOLCADDÖNTŐ
Június 28. – A/1–B/2 Belo Horizonte 19.00 / C/1–D/2 Rio de Ja neiro 23.00
Június 29. – B/1–A/2 Fortaleza 19.00 / D/1–C/2 Recife 23.00
Június 30. – E/1–F/2 Brazíliaváros 19.00 / G/1–H/2 Porto Alegre 23.00
Július 1. – F/1–E/2 Sao Paulo 19.00 / H/1–G/2 Sal va dor 23.00

NEGYEDDÖNTŐ
Július 4.
Az E/1–F/2 győztese–a G/1–H/2 győztese Rio de Ja neiro 19.00
Az A/1–B/2 győztese–a C/1–D/2 győztese Fortaleza 23.00  â
Július 5.
Az F/1–E/2 győztese–a H/1–G/2 győztese Brazíliaváros 19.00

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

MEGKEZDŐDÖTT
A LABDARÚGÓ

VILÁGBAJNOKSÁG!
Tegnap este a Brazília – Horvátország mérkőzéssel meg kez dőd tek a 

Labdarúgó Világbajnokság maratoni küzdelmei. A nyitó mér kő zés
végeredményéről nem áll módunkban beszámolni, hiszen jó val
lapzárta után kezdődött, de ígérjük, hogy egy hetilaphoz mér ten a
legfrissebb hírekkel szolgálunk majd. Addig is - id. Knézy Je nőt
plagizálva – egy hónapig minden este jó szurkolást!

A B/1–A/2 győztese–a D/1–C/2 győztese Sal va dor 23.00

ELŐDÖNTŐ
Július 8. – a július 4-i negyeddöntők győztesei Belo Horizonte 23.00
Július 9. – a július 5-i negyeddöntők győztesei Sao Paulo 23.00

Július 12. – A 3. HELYÉRT – Az elődöntők vesztesei Brazíliaváros 23.00

Július 13. – DÖNTŐ – Az elődöntők győztesei Rio de Ja neiro 22.00


